BĚLEČSKÝ
Červenec/Srpen 2020

KURÝR

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BĚLEČ

Zprávy z obce
Přání
Krásné prožití posledních letních dnů a nenásilný návrat do pracovních
povinností po čase prázdnin a dovolených přejeme jak dospělákům,
tak i školákům.

Obecní komunikace
V průběhu měsíce srpna proběhlo v naší obci několik přívalových
dešťů, které se výrazným způsobem podepsali na stavu našich již tak
špatných komunikací. Tento neutěšený stav se nepodaří okamžitě
vyřešit. Pokud vše půjde dobře, čeká nás roce 2021-22 na většině
dotčených míst pokládka hlavního vodovodního řádu a výstavba
vodovodních přípojek. Do této doby budou upravovány cesty pouze
provizorně a v nutném rozsahu. Pevně věřím, že aktuálně prováděné
kroky povedou jak k dobudování vodovodní sítě, tak i k započetí oprav
našich komunikací. Pokud Vás zajímá, jak v tomto směru pracuje
Zastupitelstvo obce, účastněte se prosím podzimních veřejných
zasedání. Budeme řešit nejen rozpočet na rok 2021, ale také plán
investic pro roky následující.
Bělečský kurýr
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Čištění obecního „bazénu“
V sobotu 4.července proběhlo čištění obecní studny zvané „bazén“.
Týmu dobrovolníků se podařilo vyjmout cca 2t betonu a cca 1t bahna.
Cedili jsme krev a pot, ale výsledek stojí za to. Podařilo se nám
zmapovat situaci a v příštím roce bude následovat akce opravu krycích
desek. Velké poděkování patří všem účastníkům akce, kteří se větší i
menší měrou podíleli na dílu. Náklady pro obec = 0,- Kč
Star Team: Lukáš Kocman, Petr Michálek, Karel Mach, Vojtěch Mach,
Miroslav Bureš ml., Jana Dvořáková, Karel Mach ml.

Čištění rybníku na Starém dvoře
Od pátku 17.7. do pondělí 20.7.
proběhlo čištění rybníka od přebujelé
vegetace. Odstranili jsme několik tun
rostlin, které doslova pohltily náš
rybník. Akce proběhla úspěšně, nikdo
nezemřel, pot a krev tekly proudem.
Velké
poděkování
patří
všem
účastníkům. Náklady pro obec = cca
2500 Kč
Star team: Lukáš Kocman, Jaroslav
Jiříkovský, Daniela Juričová, Václav
Fejfar, Kateřina Kocmanová, Jakub
Želina, Jana Dvořáková
Velikou radost udělal nám i prvním
rybářům první úlovek:
Bělečský kurýr
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Informace
Krajské a senátní volby
Dne 2. a 3. října 2020 se v naší obci uskuteční volby do Zastupitelstva
Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky pro volební
senátní obvod č.30 (jižní část okr. Kladno, severní část okr. Praha – západ ).
Z důvodů plnění hygienicko-protiepidemických opatření přesunuje Obecní
úřad Běleč volební místnost do sálu Kulturního domu v Bělči.
Datum a doba konání voleb:
pátek
2.října 2020
od 14.00 hod do 22.00 hod
sobota
3.října 2020
od 8.00 hod do 14.00 hod
Místo konání voleb:
sál Kulturního domu v Bělči, Dukelská 28, 273 63 Běleč
Případné druhé kolo senátních voleb proběhne v následujícím týdnu v pátek
9.10. a v sobotu 10.10.
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě
svého trvalého bydliště, může požádat Obecní úřad o vydání voličského
průkazu. Na voličský průkaz je možné hlasovat v případě voleb do
Zastupitelstva krajů v jakémkoliv volebním okrsku na území Středočeského
kraje, v případě voleb do Senátu v jakémkoliv volebním okrsku ve volebním
obvodu č.30. O voličský průkaz je možné žádat osobně na Obecním úřadě
nejpozději do 30.9.2020 do 16.00 hod nebo podáním v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo elektronicky
prostřednictvím datové schránky, v obou případech nejpozději do 25.září
2020 do 16.00.

Smlouva o nájmu hrobového místa
Smlouva o úhradě poplatku za odstraňování komunálního
odpadu v obci Běleč
V nejbližších dnech bude Obecní úřad v Bělči distribuovat nové smlouvy o
nájmu hrobového místa a úhradě poplatku za odstraňování odpadu do
Vašich schránek. Prosíme všechny dotčené občany o vyplnění potřebných
údajů a o vrácení jednoho podepsaného výtisku těchto smluv zpět na Obecní
úřad Běleč vložením do poštovní schránky u hlavního vchodu do Obecního
úřadu.
Bělečský kurýr
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Veřejné zasedání zastupitelstva
Pozvánka na
4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Běleč 2020,
které proběhne
ve čtvrtek 3.září 2020 od 18hod
v sále kulturního domu v Bělči
Program:
1) Kontrola usnesení
2) Plán investic pro rok 2021
3) Schválení smluv a dodatků o nakládání s odpady
4) Vodovod – nové informace
5) Různé
Všichni jste srdečně zváni
Lukáš Kocman – starosta

Obecní cesty - výzva

Dovoluji si reagovat na výzvu k obnově obecních cest, která se v obci objevila
koncem měsíce června. Vcelku lze s touto výzvou souhlasit. Trochu je škoda,
že se autor tohoto textu pod něj stydí podepsat. Vždyť se přeci jedná o
ušlechtilou věc, boj za obecní cesty. K zamyšlení je, proč autor textu
nebojoval za obnovení obecních cest v době, kdy mohl přímo ovlivnit jejich
osud. To zůstává na jeho svědomí.
Téma „obecních cest„ patří mezi oblíbená témata nejen v naší obci. Vesměs
se jedná o bývalé polní cesty, které byly využívány k přístupům na
zemědělské pozemky jednotlivých vlastníků. Mnoho cest spoluvlastnili a stále
spoluvlastní právě majitelé pozemků, kolem kterých tyto cesty vedou.
Změnou způsobu hospodaření v minulých dobách došlo k tomu, že se mnohé
cesty staly tzn. nepotřebnými. Cesta jednoduše ztratila významu a byla
rozorána. Stalo se tak v době, kdy na lidská práva jednotlivců a životní
prostředí nebyl brán zřetel. Vítězil boj o zrno.
Polní cesta není jen pouhou spojnicí pozemků. Jedná se o významný krajinný
a často protierozní prvek. Její meze jsou často osázeny alejemi stromů nebo
jen nadivoko zarůstají nálety a vznikají tak mnohé remízky, na kterých se
Bělečský kurýr
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můžeme těšit z darů naší země a mimo les jsou vlastně jediným místem, kde
se lze celoročně volně pohybovat v krajině. Jsou veřejným prostorem.
V současné době je situace jiná. Krajině je třeba navrátit její přirozenější
vzhled a tak se i naše obec zabývá myšlenkou návratu mnohých rozoraných
cest svému původnímu účelu. Tak jako vše, je potřeba i tuto problematiku
řešit s rozvahou a neukvapeně. Smyslem není za každou cenu obnovit
všechny cesty. Smyslem je obnovit ty významné, které budou sloužit všem
obyvatelům nejen naší obce a udělat z nich významné krajinné prvky.
Obnovu je třeba provádět i z důvodu ekonomického postupně a podle
předem jasného plánu. Je třeba řešit a respektovat vlastnické právo a
potřeby majitelů okolních pozemků. Není to záležitost jednoho roku, je to
plán na několik let dopředu. Existují v tomto směru určité možnosti a i přes
to, že problematika volného přístupu krajiny není tou z nejdůležitějších
problémů, které v naší obci řešíme, zahájilo již zastupitelstvo obce v tomto
ohledu dílčí jednání v souladu se strategickým plánem pro období 20192029.
Věřím tomu, že v budoucnu proběhne setkání občanů právě na toto téma a
všichni, kteří se k této problematice budou chtít vyjádřit, dostanou příležitost.
Více než o technický problém se stavbou cest se jedná o záležitost
celospolečenskou, kde je potřeba zohlednit potřeby obyvatel, životního
prostředí a zemědělství na základě dobrovolné účasti.
Lukáš Kocman, starosta

Bioodpad - kontejnery

Po třech měsících zkušebního provozu již můžeme hodnotit nastavený
způsob sběru bioodpadu z domácností a zahrad našich občanů. Troufám si
říct, že se služba osvědčila, ohlasy jsou pozitivní, je dodržován pořádek kolem
kontejneru a nezaznamenali jsme problémy se zápachem. A že je o službu
opravdu zájem, potvrdilo velké množství telefonátů, když se několikrát stalo,
že byl kontejner přistaven na místo o den později. Obrovskou výhodou proti
jiným obcím máme v tom, že lze do kontejneru vkládat celé větve a není je
potřeba drtit. Kompostárna v Bratronicích, kam bioodpad odvážíme, má již
k dispozici zařízení, které dovede směs zpracovat. Přesto bych rád poprosil o
odkládání silnějších větví a kusů kmenů vedle kontejneru. Mnozí naši
sousedé, kteří vytápějí své domácnosti dřevem, je využijí a obec za tento
Bělečský kurýr
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odpad dále neplatí. Jelikož nám léto pomalu končí a brzy začne podzimní
úklid zahrad, bude třeba zpracovat zejména velké množství listí. Prosím,
nepalte listí i jiný odpad na svých zahradách, kompostujte jej nebo využívejte
kontejner na bioodpad. Za odměnu se nám všem bude lépe dýchat. A pro
všechny, kteří nemají možnost odvozu, je k dispozici služba odvozu. Za
částku 120,- Kč je možné objednat odvoz bioodpadu obecní multikárou.
Nakonec si ještě připomeneme, který druh odpadu lze do kontejneru ukládat.
Lze ukládat:

trávu, listí, plevel, větve, drny, štěpkovaný bioodpad,
piliny, kůru, ovoce a zeleninu a zbytky po jejich zpracování
Nelze ukládat: zemina, kamení
Biodpad lze ukládat v případě, že není znečištěn komunálním odpadem,
minerálními oleji, naftou nebo jinými chemickými látkami. Piliny lze ukládat
pouze, pokud byl při řezání použit biologicky odbouratelný olej. Do prostoru
pro ukládání bioodpadu nelze ukládat jakýkoliv jiný odpad. V případě
vyčerpání kapacity kontejneru, nelze odkládat bioodpad mimo něj.
Nové termíny ukládání:
přistavení kontejneru
čtvrtek 27.8.
čtvrtek 10.9.
čtvrtek 24.9.
čtvrtek 8.10.
čtvrtek 22.10.
čtvrtek 5.11.
čtvrtek 19.11.
čtvrtek 3.12.

Bělečský kurýr
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odvoz kontejneru
pondělí 31.8.
pondělí 14.9.
úterý 29.9.
pondělí 12.10.
pondělí 26.10.
pondělí 9.11.
pondělí 23.11.
pondělí 7.12
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Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v obci
přistaveny na obvyklých místech ( tj. OÚ, rybník, dětské
hřiště) v pátek 9.10. a odvoz bude uskutečněn
v pondělí 12.10.
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v neděli 11.10.
v době od 7:30 do 11:00 hodin před Obecním úřadem.

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 červenci a srpnu se dožívají významného životního jubilea
paní Jaroslava Dvořáková
pan Miroslav Bureš
pan Jiří Matějovský

Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

Bělečský kurýr
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Občané nám napsali …
Příspěvek paní Heleny Pekařové:
Vážení zastupitelé obce,
dovolte, abych vám poděkovala za vaši snahu rozproudit společenský a kulturní život v naší
obci, ať už se jedná o aktivity dodané tzv. na klíč, jako byla představení divadelního spolku
z Lán v kulturním domě, či vystoupení kapely „Starý pán“ během loňských prázdnin, anebo
když čerpáte, abych tak řekla, z místních zdrojů.
Čeho si především vážím je iniciování a zapojování našich spoluobčanů ke kulturnímu a
vzdělávacímu dění v obci.
Už od počátku letošního roku se uskutečnilo několik vydařených akcí – poučných
(přednáška o Geoportálu naší obce, o Koreji, o houbách), ale i oddychových jako bylo
únorové masopustní zpívání. V rozletu však bohužel tyto bohulibé aktivity zastavila
koronakrize.
O to větší radost jsem měla při setkání spoluobčanů u táboráku u příležitosti „vítání léta“ v
sobotu 27. června. A tak došlo i na opožděné pálení čarodějnice i na odložený dětský
den, ale především se setkali sousedé, přátelé a známí, aby se společně potěšili v krásném
prostředí hřiště a v jeho upraveném okolí. O dobrou náladu se postarala hudba našich
spoluobčanů, jejichž aranže doplnili zpěvem velcí i malí účastníci setkání. A komu by
nechutnaly vlastnoručně opečené špekáčky a párky…?
A tak přestože naši dobře rozběhnutou akci tentokrát přerušila bouřka – myslím, že si
většina z nás přítomných odnesla pěkný pocit z dobře prožitého podvečera.
Poděkování si zaslouží všichni, kdo se podíleli na zdaru akce, ať už budovali ohniště,
upravovali plochu hřiště, připravili hry pro děti, obstarali občerstvení anebo nacvičili pro
naše pobavení hudební program.
A tak myslím, že budu mluvit za mnohé, že se už těším na další setkání.

Příspěvek pana Josefa Pekaře:
KULTURA A SPORT V OBCI
Již slavní Řekové uznávali význam tvořivosti a pohybu, vyjádřeného sloganem „CHLÉB A
HRY“. Jiné pravidlo nás učí, že „Nejen chlebem živ je člověk“.

Bělečský kurýr
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Z těchto dvou rčení lze snadnou usoudit, že má-li být život zajímavý a bohatý, nestačí jen
dobré bydlo, jídlo a oblečení, či kvalitní vzdělání, spořádaná rodina, nebo dobrý a spolehlivý
partner. I když to všechno máme a vše dobře funguje, tím správným doplňkem toho všeho
je kultura a sport.
Pár slov o minulosti a o přítomnosti
Již třicet roků žijeme ve svobodném prostředí, které umožňuje občanům, se svobodně
vyjadřovat k různým společenským problematikám a sdružovat se v různých společenstvích.
Jak se tato volnost a dané možnosti projevily a projevují v naší obci? Na tuto otázku nechť si
odpoví každý z nás, Bělečských.
Za oněch třicet let se skomírající společenský život ve většině našich, dříve totalitou
svíraných vesnicích a městech, většinou ještě více utlumil. Tento jev se do jisté míry
nevyhnul ani naší obci, a tak máme co napravovat a dohánět.
Dobrým znamením jsou pro nás množící se společenské akce, které se uskutečnily
v poslední době v místním kostele, Kulturním domě, na Obecním úřadu, nebo na hřišti TJ
Běleč.
Ta poslední, konající se 27. června byla organizována jako X-tý pokus o vyvolání zájmu všech
obyvatel Bělče, napříč jejich věkovým a zájmovým kategoriím. Pro její konání byl pracovníky
obce vytvořen důstojný prostor s velkoryse pojatým ohništěm, spoustou dětských atrakcí
poskytnutých …, gratis pohoštěním se „sparťanským“ stolováním. Program, sestávající
z muzicírování a se zpěvy dětí školou povinných, ale i s účastí mužů a žen všech věkových
kategorií a hudebního zaměření doprovázeli naši již známí a osvědčení „Bělečtí muzikanti“.
K významu a zajímavosti akce jistě přispělo i opožděné „Pálení čarodějnice“ a nečekaně se
přihnavší bouře s vichrem a blesky. Ta bohužel zkrátila kvalitní program, připravený ke
zpěvu a konzumaci pochutin pro dospělé. A tak se můžeme těšit na její dokončení, buď na
stejném místě, nebo na jiném prostranství naší krásné vesnice Bělče.
Závěrem malá invektiva. Nejen pivo, které máme za boží dar, a „které sloty a trampoty vede
na zmar“, je jediným osvědčeným prostředkem ke kýženému efektu. Je to především
osobní kontakt lidí s lidmi, z jedné vesnice, komunity, spolku, či jiného sdružení. A tak zkuste
i vy Bělečtí, kteří pobýváte v době konání společenských akcí raději doma u televize, či
ponořeni ve své hobby přijít a poslechnout si, nebo zazpívat a pobesedovat se sousedy.
Poděkování a uznání práce aktérů akce
Starostovi a zastupitelům obce – organizaci přípravy i účast na vlastní realizaci
Zaměstnancům obce – příprava nového prostoru (vybudování ohniště, sečení a úprava
povrchu, asistence při průběhu akce, …)
Bělečský kurýr
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Funkcionářům a dobrovolníkům z FK Běleč – poskytnutí vnitřních prostor kabin
k občerstvení, vnějších prostor a hřiště k atrakcím pro děti i dospělé, čepování nápojů, …)
Bělečským muzikantům – nacvičení repertoáru (44 skladeb) a bezúplatnou produkci,
poskytnutí reprodukční techniky

Z dění v obci

PILATES ve Bělči
Cvičení s JITKOU TRNKOVOU

Proběhlo a může pokračovat.
• Kde?
V pěkném prostředí podkroví
Obecního úřadu Běleč.
• Kdy?
Čtvrtek od 19 hodin nebo 20 hodin.
kurz 12 lekcí 17.9 - 3.12. 2020
• Proč pilates?
Protože učí kontrolovat dech a pohyb v souladu se správným držením těla.
• Proč se mnou?
Protože každému věnuji plnou pozornost.
• Cena
skupina o 6 lidech 1200 Kč
skupina o 5 lidech 1440 Kč
Prosím kontaktujte mne nejpozději do 10.9. 2020 pro domluvu o dalších
náležitostech.
jitka.trnkova@email.cz
SMS 603295343
www.jitka-pilates.wz.cz

Bělečský kurýr
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Kulturní akce
Uskutečněné kulturní akce pro občany
Kde: Běleč, pod Kulturním domem
Kdy: 24. 7. 2020
Kdo: Bety, Nina a Batik Boys
Starej pán, jazz a blues
Zábava: Super, byl i tanec
Občerstvení: Super – nealko i alko
Plus: prima atmosféra, zpívali jsme a tančili
Mínus: málo bělečských občanů na dvojkoncertě
Poděkování:
Beth Cooper, Nina Klestilová, Miroslav Kněz, Vladimír Bradáč, Jiří Poláček +
skupina Starej pán
rodina Kniežova, Poláčkova, Kocmanova, Pekařova

Bělečský kurýr
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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.
Bělečský kurýr
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