prázdniny 2009

7. a 8. číslo

Srpen srp srpen srp
zlaté lány s kvítky chrp
Jedou jedou žací stroje
požaly to zlaté pole

XII. ročník

měsíčník

Postřelili koroptvičku
ztrácí pírko po peříčku
Letí letí nevím kam
Kam se nyní schovat mám?

(Básnička Srpen z jedné staré dětské knížky)

Zprávy z obce
Důležité termíny a informace!
Dovolená na OÚ Běleč: v pátek 7. a v sobotu 8. srpna 2009.
Výběr stočného: sobota 5. září 2009 od 9.00 - 10.00 hod.
Na OU máme opět stolní kalendáře s historickými fotografiemi obcí z okolí
Kladna . Cena kalendáře je 65 Kč.
Obec objednala další dva kontejnery na odpady. Jeden na papír a druhý na
plasty. Kontejner na papír bude umístěn ke Konzumu a na plasty k rybníku.
Svoz trávy - do konce června si občané, kteří si nechávají odvážet trávu měli
zaplatit její odvoz. Někteří občané nemají uhrazeny poplatky za odpady a platbu
za odvoz trávy a větví. Nutno tak učinit co nejdříve. Je možné si odvozy
předplatit, tak jak už to mnozí učinili. Zaplatit svozy je možno pouze v pondělí a
středu - v úředních hodinách.
Na začátku července se porouchal křovinořez. K našemu nepříjemnému
překvapení nám firma sdělila datum dokončení až na konec měsíce. Křovinořez
již máme opravený, takže se bude opět sekat.
Svoz bioodpadu v minulých dnech vázl. Na multikáře se porouchal alternátor, a
tak musel stroj do opravy. Za pozdější odvoz bioodpadu se Vám obec omlouvá.
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Policie nabádá občany k obezřetnosti zvláště v době dovolených
Policie upozorňuje občany, aby především v době prázdnin chránili svůj majetek
a zejména teď nenechávali bez dozoru otevřené domy. Lidé se často mylně
domnívají, že když jsou na zahrádce, a nechají dům odemčený a okna otevřená,
aby se lépe větralo, nikdo jim do domu nevleze. Nepříjemné zkušenosti dokládají,
že opak je často pravdou.
Policie žádá občany, aby věnovali pozornost pohybu podezřelých osob a všímali
si všech podezřelých jevů.
Aby včas na tyto jevy upozornili Policii. Telefon na Policii Unhošť - 312 698 413.
Nebo anonymně - pokud mají strach - na linku 158.
Zejména pak prosíme, aby občané veškeré poznatky nebo jakékoli podezřelé
skutečnosti předávali Policii ihned, aby hlídka mohla včas zareagovat.
Důležité jsou především informace typu - Teď naší ulicí projíždí auto a v něm dva
mladíci a prohlížejí zaparkovaná auta; nebo právě vlezl někdo do sousedova
domu otevřeným oknem.
Informace, že tu včera někdo projížděl a že včera se u sousedova domu někdo
pohyboval, je informace obecná a na tu se těžko může přiměřeně reagovat.
Důležité je také to, aby nahlášení pohybu podezřelých osob provedl občan, který
je zahlédl, zprostředkované nahlášení není nikdy přesné - takováto hlášení tedy
ne: typu - Hele sousede, zavolej na Policii, teď jsem viděl nějaké mladíky jak
okukují auto vedle v ulici.
Dotyčný soused sice nahlásí podezřelé osoby, ale již řádně nepopíše jejich vzhled
nebo oblečení, takže policisté se nesoustředí pouze na popsané osoby, ale na
široký okruh lidí pohybující se v daném místě.

Okřídlené "Kam s ním" někteří lidé řeší velice svérázně!
V poslední době se objevilo několik hromad odpadu - nábytek, matrace,
plechovky, použité el.spotřebiče - na lesních cestách v okolí obce. Na OU byla
doručena žádost o informaci, zda v nedávné době některý občan nevyklízel svůj
dům. Ubezpečil jsem zástupce LČR, že z naší obce se žádný občan na tomto činu
nepodílel. Bylo podáno trestní oznámení, věc řeší Policie.
OU žádá občany, kteří náhodou zahlédnou někoho, jak ze svého vozu, případně
vozu firemního, vysypává odpad u lesní cesty nebo dokonce na ni, jako se to stalo
u tzv. panelky u bývalé vojenské posádky, ať okamžitě zavolají, třeba anonymně
na linku 158 a tento čin nahlásí.
Fotografie odpadu jsou vyvěšeny na úřední desce a v restauraci.Můžete se
podívat jak si někdo představuje čisté životní prostředí.
V naší obci se odpadům léta věnuje velká pozornost - kontejnery na
velkoobjemový odpad přistavujeme 2x ročně, máme zde trvalý sběr plastů papíru i
elektroodpadu. A to se nám velmi osvědčilo. I proto věřím, že žádný bělečský
občan by se svých odpadů nezbavoval tak asociálním způsobem.
Starosta
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Svoz trávy - pro většinu pomoc, pro některé předražená služba?
Naše obec,je jedna ze tří obcí v kladenském okrese, která má vyřešen svoz trávy
s minimálními náklady. Na každém školení, týkajícím se odpadů, jsme
jmenováni,jako ti, co dokonale využívají své možnosti. Svoz trávy a její uložení je
díky p. Michálkovi pro naše občany cenově nejpřijatelnější. Přesto si někteří
myslí, že je tato služba občanům příliš drahá. V nedávné době jsme se to od
jedné občanky dozvěděli přímo při její návštěvě Obecního úřadu.
Myslím, že je úplně jednoduché, aby ti, pro které je tato pomoc drahá, využili
nabídky MPS a pořídili si kontejner na bioodpad. Firma jim jej bude odvážet v
pravidelných svozech. Nebo si mohou koupit kompostér a trávu si sami
kompostovat. Nikoho přece nenutíme, aby si u obce službu odvozu trávy
objednával.
Zároveň ale musím upozornit občany, kteří si myslí, že svoji trávu a listí odvezou
na posekané pole a zemědělec to potom zaorá, že to se nesmí. Svůj odpad
vyvážejí na cizí pozemek a tedy se jim může stát, že ve své schránce najdou
pozvánku k přestupkové komisi. A pozor! Jen poplatek za takové jednání u
Přestupkové komise činí 1000 -1500 Kč. To už by se jistě takovým šetrným lidem
nelíbilo více.
Obec ceny za svoz trávy a listí nezvýšila proto, aby ulevila občanům v době krize.
Žádám tedy takové občany, kteří mají pocit, že je obecní pracovníci nebo obec
tzv."berou na hůl" ať uhradí své pohledávky za odvoz, který obec uskutečnila a ať
využijí svého pozemku ke kompostování a nebo si zajistí odvoz odbornou
firmou. Obci pak podle zákona musejí doložit potvrzení o uložení na skládku. -stInformace k chystanému vzniku Národního parku Křivoklátsko
Ve schránkách se objevil leták Ministerstva životního prostředí týkající se
připravovaného NP. Jsem rád, že je tato otázka mezi občany neustále aktuální a
že si mnoho z Vás už také přečetlo zákon 114 /1992 Sb. pojednávající o ochraně
přírody. Veškeré informace, které jsou k dispozici, byly a jsou umístěny na
informačních tabulích. Někteří občané nám také nosí články vystřižené z novin z
jiných okresů i obcí. Na Křivoklátě, dle informace tamního starosty, dělají
podobnou anketu, jako jsme měli v naší obci. Výsledek ankety nejspíš

nebude tak přesvědčivý jako u nás, přesto je prý v Křivoklátě více lidí
proti. Starosta Křivoklátu nás upozornil na článek v Křivoklátských listech
týkající se besedy k NP a dovolil nám ho přetisknout:
-stČlánek: BESEDA S OBČANY K PŘIPRAVOVANÉMU NÁVRHU NÁRODNÍHO
PARKU KŘIVOKLÁTSKO
V pátek 12. 6. 2009 v 16.00 hod se v Hotelu Sýkora uskutečnila beseda k
připravovanému návrhu Národního parku Křivoklátsko, kterou iniciovalo
Zastupitelstvo městysu Křivoklát. Účast na besedě přijal RNDr. Petr Hůla, vedoucí
správy CHKO Křivoklátsko, Ing. Vladimír Dolejský, PhDr., vedoucí odboru péče o
národní parky Ministerstva pro životní prostředí ČR, RNDr. František Pojer, ředitel
AOPK Praha, za navrhovatele Národního parku Křivoklátsko. Za Českou
lesnickou společnost Křivoklát pozvání přijal předseda Ing. Miroslav Pecha.
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Starostovi městysu Křivoklát se podařilo zajistit i účast představitelů samospráv
obcí nacházejících se v již zřízených národních parcích. Ze severu Čech přijela
paní starostka Helena Křížková z obce Růžová a z jihu Čech pan starosta Bc.
Antonín Schubert z obce Modrava, předseda mikroregionu Šumava západ.
Beseda byla připravena na základě informací a návštěv, které pro starosty
dotčených obcí připravilo Ministerstvo životního prostředí ČR a Česká lesnická
společnost. Besedu zahájil starosta městysu Mgr. Milan Nad úvodní informací o
připravovaném záměru vyhlášení Národního parku Křivoklátsko Ministerstvem
životního prostředí ČR. Dále podle programu vystoupili všichni zúčastnění hosté.
RNDr. Petr Hůla uvedl prezentaci celého záměru vyhlášení Národního parku
Křivoklátsko, zároveň byla ukázána celá plocha zamýšleného parku s rozdělením
do jednotlivých zón. Poté vystoupil Ing. Miroslav Pecha s argumenty, které
vyvracely důvody pro vyhlášení NP. Prezentoval dosavadní hospodaření
generace lesníků i ochranářů v dotčených lesích. Představitelé samospráv z jihu a
severu Čech byli dotázáni starostou městysu na jejich zkušenosti před vyhlášením
národních parků České Švýcarsko a Šumava a v současnosti. Oba zastupitelé
samospráv se shodli na skutečnosti, že Ministerstvo životního prostředí ČR z
proklamovaných slibů před vyhlášením NP jich po vyhlášení moc nerealizovalo.
Další otázkou bylo podílení se obcí na správě národních parků účastí v Radě
parku. Oba starostové shodně prohlásili, že Rada parku je pouze poradní orgán
ředitele národního parku a i když dojde k určitým dohodám, rozhodující slovo má
pouze ředitel, pokud k dohodě nedojde, rozhoduje Ministerstvo životního prostředí
ČR. Starosta městysu položil nejdiskutovanější otázku občanů městysu, jaká
omezení vyplývají pro občany dotčených obcí s vyhlášením národního parku.
Starosta obce Modravy i starostka obce Růžová potvrdili, že došlo k omezení
vstupu občanů do lesa. Po dlouhé a rozsáhlé diskusi s občany RNDr. Petr Hůla
prohlásil, že bude garantovat volný vstup do připravovaného národního parku,
včetně I. zóny, sběr lesních plodů a lov ryb beze změn vůči současnému stavu. K
lovu ryb se vyjádřil zástupce MO ČRS Křivoklát pan Andrle a zástupce MO ČRS
Rakovník pan Lev. K jejich dotazům pan Hůla odpověděl, že řeka zůstane ve
správě a hospodaření místních organizací jako dosud, bez omezování v docházce
a lovu. Na přímý dotaz občanů při diskusi, zda je nějaká souvislost mezi
připravovaným záměrem vzniku NP a projektem vodovodu a kanalizace na
Křivoklátsku, odpověděl pan P. Hůla, že ano, a Státní fond životního prostředí
bude přihlížet v případě vzniku NP k tomuto faktu, tudíž bychom měli v takovém
případě daleko větší šanci uspět v dotačním řízení. Starosta městysu zodpovídal
dotaz občanů, zda má vliv nesouhlas občanů a samosprávy obce s vyhlášením
NP. Tak tedy, podle citace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
není k vyhlášení NP nutný souhlas samosprávy, ale její případný nesouhlas velmi
ztěžuje prosazení vyhlášení NP zákonem v Poslanecké sněmovně ČR. Beseda
byla svolána právě proto, aby občané dostali všechny dostupné informace k
záměru vyhlášení NP, protože starosta městysu a zastupitelstvo chce znát jejich
názor, který je pro ně závazný. Svůj postoj budou moci všichni občané vyjádřit
písemnou formou s vlastním podpisem, až budeme společně znát všechny
podmínky, za kterých by měl být připravovaný NP vyhlášen.
Mgr. Milan Naď
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Elektrowin informuje: Vysloužilé elektrospotřebiče jen ke specialistům
Může se Vám zdát, že z nefunkčního spotřebiče se dá ještě ledascos využít –
šroubek, klička, motor, kompresor – víte ale, co tím můžete způsobit?
Ke zpracování elektrozařízení musejí firmy získávat obtížně souhlas krajského
úřadu – musí splnit spoustu podmínek – stavební úpravy v dílnách, technické
vybavení, odbornou způsobilost. Při demontáži musí dodržet zákonem stanovený
postup, odejmout všechny části obsahující nebezpečné látky tak, aby neohrozily
ani zdraví ani životní prostředí.
Nebezpečné? Ano, ale jen při nesprávném zacházení!
Elektrospotřebiče obsahují takové látky, jako je kadmium, rtuť, olovo, šestimocný
chrom, polybromové bifenyly, polybromové difenyletheny nebo azbest.
V chladničkách se nacházejí také freony – a to jak v chladicím okruhu, tak ve
většině případů také v izolační pěně v korpusu chladničky. Pokud dojde
k poškození okruhu – např. odstřižením kompresoru nebo chladící mřížky, uniká
nejen olej, ale právě i freon do ovzduší. Důsledky freonu v ovzduší jsou již asi
obecně známé – freon zamezuje vzniku ozonu, tím se ztenčuje ozónová vrstva a
na Zemi dopadají škodlivé UV paprsky, které způsobují různá onemocnění –
zánětem spojivek počínaje a rakovinou kůže konče.
Kadmium je toxická látka, která se dříve hojně využívala k ochraně kovů před
korozí – především právě v elektrotechnickém průmyslu. Do těla se kadmium
dostává potravou a dýcháním, tam se ukládá především v ledvinách ale také
v játrech, která poškozuje. Může také způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu.
Kadmium také patří mezi karcinogenní látky.
Rtuť je jediným kapalným kovem – je velmi toxická. Usazuje se v ledvinách,
játrech a slezině. Při jednorázové dávce vyvolává bolesti břicha, zvracení a
průjmy, při dlouhodobém vystavení účinkům rtuti dochází k vypadávání vlasů,
chudokrevnosti, revmatickým onemocněním či onemocnění ledvin.
Šestimocný chrom poškozuje dýchací cesty a může vést až k perforaci nosní
přepážky nebo k bronchitidě. Při dlouhodobějšímu vystavení se účinkům
šestimocného chrómu na kůži vznikají ekzémy nebo vředy. Sloučeniny mohou
vyvolat rakovinu plic.
Azbest je silně karcinogenní látka. Je totiž složena z malých vláken, které se při
vdechování zabodávají do plic a postupně může vyvolat rakovinu plic nebo
fibrózu, expozicí jiných míst může vyvolat rakovinné bujení nazývané
mesotheliom. Na azbest můžete narazit např. ve starých sporácích nebo
pračkách.
Stojí to za to?
Proto, aby nedocházelo k poškozování zdraví a životního prostředí, uložila
Evropská unie výrobcům aby tyto látky již nadále pro výrobu nových spotřebičů
nepoužívali, případně pro jejich použití tam, kde jsou nenahraditelné, omezili na
nezbytné minimum.
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Ve starších spotřebičích jsou ale stále! Pokud z takového spotřebiče někdo
odmontuje to, co si myslí, že jednou použije nebo o čem je přesvědčen, že se
podaří výhodně prodat, vystavuje sebe i své okolí zdravotnímu riziku.
Dalším nepříjemným důsledkem neprofesionálního rozebírání vysloužilých
spotřebičů je fakt, že ke zpětnému odběru,, který je bezplatný, je možné
odevzdávat pouze kompletní spotřebiče, za ty nekompletní platí obec jako za
odpad – mnohdy jako za nebezpečný odpad – a tyto náklady poté promítá obec
do poplatků za odpady nejen dotyčnému, ale i sousedům.
Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní spotřebiče! Chráníte tím
zdraví sobě i svému okolí!

Vinárna Běleč srdečně zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU
POD ŠIRÝM NEBEM
v sobotu 22.8. od 20:00 hodin
na venkovním parketu u vinárny
Hrají

„ ČERNÝ BREJLE“

V případě špatného počasí se akce koná na sále.

Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
Všem našim spoluobčanům, kteří v srpnu a září slaví svá životní jubilea, přejeme
dobré zdraví a méně starostí. Jmenovitě blahopřejeme paní Jaroslavě Dvořákové,
ke krásným kulatinám paní Martě Brožové, panu Luďku Hyklovi, paní Jitce
Kopecké, paní Ivaně Prachové, paní Heleně Černé, panu Václavu Kopeckému,
panu Jiřímu Matějovskému, panu Tomáši Dobiášovi, paní Zdeňce Dobiášové a
panu Václavu Krobovi
Přejeme vám všem stálou osobní pohodu!
Starosta, OZ a redakce
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VÍTÁME

Vítáme mezi námi novou občanku p. Kniežovou Hanu. Přejeme jí, aby se
jí v naší obci líbilo a aby zde spokojeně s rodinou žila. Starosta a obecní
zastupitelstvo

Hlásí se ZŠ a MŠ Bratronice
Prázdninová škola....
Dětem nastaly dlouho očekávané prázdniny. Počasí je sice nevyzpytatelné, ale to
nám určitě nevadí. Při troše fantazie se dá vždycky něco zajímavého podniknout.
Vysvědčení bylo školákům rozdáno poslední den v červnu – 19 žáků mělo
dokonce samé jedničky, nikdo z dětí nepropadl, nikdo ani neměl sníženou známku
z chování. 30.června jsme se společně s paní starostkou s dětmi rozloučili,
uzavřeli jsme starý školní rok 2008/2009, popřáli jim krásné prázdniny a páťákům,
kteří po prázdninách už půjdou do jiné školy, jsme předali upomínkové dárky. Do
škol v Kladně odcházejí do 6.ročníku Nikolka Rendlová a Eliška Sojková
(11.ZŠ), Adam Kníže (Sportovní gymnázium), Lukáš Spousta, Sabinka
Pomothyová a Kristýnka Smolková (2.ZŠ), Káťa Kouglová (5.ZŠ) a do Prahy
Jakub Vojtíšek. Přejeme jim hodně úspěchů, spoustu nových kamarádů a
hlavně, aby se jim v nové škole líbilo a dařilo.
Za uplynulý školní rok bych ráda poděkovala za spolupráci všem rodičům – bylo
milé se s Vámi setkávat a jednat, našim sponzorům za velkorysé dary a nemalé
finanční příspěvky, zaměstnacům školy za obětavou práci a laskavý přístup k
dětem, zaměstnancům obce za pomoc a vstřícnost při jakémkoliv zádrhelu.
Doufám, že i další setkání s Vámi všemi budou tak příjemná a plodná.
Ve škole a školce nás letos o prázdninách čekají jen nejnutnější drobné opravy
(okapy, omítky v šatnách, malování) a také příprava nové miniučebny pro školáky
kvůli zkvalitnění výuky a lepšímu využití všech prostor budovy. Sami bychom to
jistě nezvládli, pomůžou nám zaměstnanci obecního úřadu a někteří tatínkové
našich dětí. Děkujeme moc.
Připravujeme se také na brzkou návštěvu inspekce v naší škole, dáváme do
pořádku veškeré potřebné dokumenty a písemnosti jako každým rokem a budeme
se snažit, aby se i paní inspektorce u nás ve škole líbilo.
Školka se těší na děti již v pondělí 31.srpna a školáci přijdou do školy v úterý
1.září - v 8 hodin před školou slavnostně zahájíme nový školní rok 2009/2010
a přivítáme společně 9 nových prňáčků, 7 z Bratronic a 2 ze Bělče.
Pište nám na zs.bratronice@email.cz nebo volejte 312 659130, 312 520463, 736
540811. Fotky ze školních akcí a další informace o škole si můžete prohlédnout
na webových stránkách školy www.zsbratronice.cz. Mrkněte na ně a pokud máte
nějaký nápad, jak je vylepšit nebo upravit anebo pokud Vám tam něco chybí, sem
s tím.
Přejeme všem krásný čas prázdnin a dovolených, hezké počasí a načerpejte
novou energii.
Jitka Tenklová
-8-

Slavný bělečský rodák, o kterém jste možná slyšeli...
Do redakce Kurýra došel velice zajímavý e-mail: Jmenuji se Petr Klinovský, jsem
historik a redaktor internetového serveru Policista.cz a zabývám se dějinami
četnictva na Děčínsku. Při mém studiu jsem narazil i na osobnost Jaroslava
Kamaráda, narozeného v roce 1909 ve Vaší obci. Tento muž byl nejdříve
prvorepublikovým četníkem, posléze uprchl do Anglie, kde bojoval v řadách 311.
bombardovací perutě. Po válce se vrátil do Československa, aby ho v roce 1948
opět opustil. Jelikož mě jeho život, ve kterém bojoval proti dvěma diktaturám,
naprosto nadchl, rozhodl jsem se, že se pokusím jeho jméno učinit trošku
známějším. Myslím, že jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je i zveřejnění
článku ve Vašich novinách. Myslím, že by pro Vás mohla být postava
zapomenutého rodáka zajímavým tématem. Pokud byste souhlasili, nabídl bych
Vám buď podklady pro článek nebo přímo článek. Sám jsem o Jaroslavu
Kamarádovi už jeden kratší článek zveřejnil na našich stránkách
(http://www.policista.cz/clanky/reportaz/na-zemi-i-v-oblacich-517/ ), ale myslím, že
by bylo dobré, aby se o něm dozvěděla i širší veřejnost. V současnosti o něm
sháním další informace, týkající se především jeho útěku do zahraničí v roce 1948
a poté uvažuji o zřízení alespoň malé pamětní desky ve Vaší obci, protože tento
člověk si to rozhodně zaslouží. V případě, že byste mi v mém snažení chtěli
pomoci alespoň zveřejněním článku ve Vašich novinách, budu Vám velice
vděčný. Předem děkuji za odpověď a případnou pomoc.
S pozdravem Petr Klinovský

Na zemi i v oblacích...
Dne 27. dubna 2009 uplyne přesně 100 let od narození nefalšovaného hrdiny,
muže, který bez sebemenšího zaváhání ve smyslu své služební přísahy třikrát
dokázal bojovat za svou milovanou vlast a za demokracii proti dvěma zrůdným
diktaturám, pod jejichž jhem trpěla jeho rodná země. Dne 27. dubna 2009 uplyne
přesně 100 let od narození četníka, příslušníka Stráže obrany státu a poté i pilota
311. československé bombardovací perutě RAF Jaroslava Kamaráda.
Jaroslav Kamarád se narodil 27. dubna 1909 v obci Běleč v okrese Kladno. V
tomto středočeském městě se také vyučil soustružníkem kovů, což uplatnil i u
leteckého pluku 5 v Praze, u kterého absolvoval základní vojenskou službu a po
absolvování leteckého kurzu se stává mechanikem I. třídy. Jeho kariéru
délesloužícího četaře přeruší až vstup do řad československého četnictva v roce
1935.
Ještě téhož roku podstupuje Jaroslav Kamarád výcvik četníků na zkoušku v Praze
a po jeho úspěšném absolvování nastupuje k dalšímu školení k četnickému
pohotovostnímu oddílu v severočeském Mostě. V březnu 1936 se Jaroslav
Kamarád konečně stává skutečným četníkem a v hodnosti strážmistra nastupuje
na Četnickou stanici Česká Kamenice v okrese Děčín. Stejně jako v Mostě, i zde
už stačil Konrád Henlein a jeho Sudetendeutsche Partei zasít semínka nenávisti v
podobě nacismu.
-9-

Právě služba v České Kamenici ho nejspíše utvrdí v tom, že proti tomuto zlu je
potřeba bojovat. Příležitostí k boji však není mnoho, přestože drzost a vzpupnost
zfanatizovaného německého obyvatelstva roste a každému zde začíná být čím
dál jasnější, že hlavním cílem henleinovců je rozbití demokratického
Československa. Nakonec začne jednat i vláda a 23. října 1936 vzniká zcela
unikátní bezpečnostní organizace Stráž obrany státu, do níž jsou zařazováni
především příslušníci četnictva a finanční stráže.
V této organizaci zažívá Jaroslav Kamarád horké chvilky až do osudného září
1938, kdy stejně jako ostatní stateční obránci hranic dostane rozkaz k ústupu.
Tyto zážitky z pohraničí ho také utvrzují v tom, že s nacismem musí začít bojovat
a především v tom, že Československo tím bitevním polem nebude – alespoň ne
nyní. Z tohoto popudu prchá tento četník nejdříve do Polska, posléze do Francie a
nakonec až do Afriky, odkud ho okolnosti vyženou do posledního útočiště v Anglii.
Zde se Jaroslav Kamarád stává palubním mechanikem a zároveň vynikajícím
střelcem v řadách dnes již legendární 311. československé bombardovací perutě
RAF, v jejíž řadách prožije i několik perných okamžiků, o nichž se můžeme dočíst
v knize Jiřího Rajlicha Na nebi hrdého Albionu (7.díl). Mezi ty nejvypjatější patří
události z noci ze 4. na 5.listopadu 1941, kdy jako člen posádky absolvoval
nouzové přistání na břicho na letišti East Wretham. Jeho stroj Wellington Mk.IC
RI45I (KX-P) byl při návratu z bombardovací akce nad Berlínem napaden nočním
stíhačem Bf 110. Podle hlášení vykonal nepřátelský pilot celkem 8 ztečí, během
nichž se mu podařilo vyřadit z činnosti zadní věž a prostřílet hydrauliku, stroj měl
taktéž obrovskou díru v podlaze a na palubě byla neuvěřitelná spoušť. Dalším
útokům se bombardér vyhnul jen útěkem do mraků.
Konec války zastihne Jaroslava Kamaráda v anglické hodnosti Flight lieutnant a
československé hodnosti kapitána letectva. Po návratu do vlasti je pak ještě
povýšen na štábního kapitána a zařazen na různých velících funkcích na letecké
vojenské akademii v Hradci Králové až do osudného února 1948, kdy je nejspíše
varován a spolu s mnoha dalšími letci prchá před komunistickou diktaturou do
zahraničí (za to je 15. prosince 1948 degradován na vojína), kde umírá v roce
1976.
Štábní kapitán letectva Jaroslav Kamarád za svou službu obdržel čtyřikrát
Československý válečný kříž 1939, medaili Za chrabrost, medaili Za zásluhy I.
stupně, pamětní medaili, Polský válečný kříž, British star 1939-1945 a Crew
medal and bar.
Žádná medaile ani vyznamenání však nedokáže dostatečně vyjádřit vděk tomuto
hrdinovi, který nikdy neváhal riskovat život pro svou vlast. ČEST JEHO
PAMÁTCE!
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Samozřejmě velice rádi článek otiskujeme a prosíme všechny občany, kteří o
Jaroslavu Kamarádovi mají jakoukoli povědomost, aby se co nejdříve spojili s
redakcí Kurýra - informace rádi předáme panu redaktorovi Klinovskému.
-bul-

Bělečský fotbal
Naši fotbalisté mají za sebou další soutěžní ročník. V posledním utkání
přivítali TJ Unhošť, které po špatném výkonu podlehli 1:3. O jedinou
branku se postaral krásnou střelou z hranice šestnáctky nejlepší střelec
Bělče v uplynulé sezóně V. Bureš. Prohra nás katapultovala až na deváté
místo, s kterým nemůžeme být spokojeni.
Důležitá tak bude příprava na novou sezónu, kterou zahájila SK Běleč 4.
srpna a už o nadcházejícím víkendu se zúčastní, jako obhájce loňského
vítězství, tradičního Memoriálu Ríši Šáleného v Bratronicích, kde mu bude
v sobotu od 15 hodin soupeřem Sokol Jedomělice. O týden později pořádá
SK Běleč domácí poháry, již šestý ročník Memoriálu Josefa Bureše. Na
něm obhajují předešlé dvě vítězství Bratronice. Domácí tým se utká
v zápase o finále v sobotu 15. srpna od 17 hodin s Braškovem B.
Nový ročník III. třídy začne pro náš tým v neděli 23. srpna od 17:00 na
hřišti Sokola Doksy.

Více informací a bohatá fotogalerie na nových internetových stránkách
SK Běleč www.skbelec.banda.cz.
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Rozlosování III. třídy skupiny A:
1.kolo

23.8. 17:00

Doksy B - SK Běleč,

2.kolo

29.8. 17:00

SK Běleč – Dřetovice,

3.kolo

6.9.

Brandýsek B - SK Běleč,

4.kolo

12.9. 10:15

Slavoj Kladno - SK Běleč,

5.kolo

19.9. 16:30

SK Běleč – Buštěhrad,

6.kolo

26.9. 16:30

Švermov - SK Běleč,

7.kolo

3.10. 16:00

SK Běleč - Stochov B,

8.kolo

10.10. 16:00

Družec - SK Běleč,

9.kolo

17.10. 15:30

SK Běleč – Unhošť,

10.kolo

25.10. 10:15

K. Žehrovice - SK Běleč,

11.kolo

31.10. 14:00

SK Běleč – Stehelčeves,

12.kolo

8.11. 14:00

Lhota B - SK Běleč,

13.kolo

14.11. 13:30

SK Běleč – Vinařice.

10:15
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