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Zprávy z obce
Obec Běleč podala k příslušným orgánům žádost o prodloužení stavebního
povolení na vybudování vodovodu v obci.
Výběr poplatků na obecním úřadu. Do konce února mají být uhrazeny poplatky
ze psů a poplatky za separovaný odpad na tento rok - poplatek ze psa: 50,-Kč/pes/rok, separovaný odpad: 80,-- Kč/občan/rok, domy k rekreaci 150,-Kč/dům/rok.
Výběr stočného - občané budou rozhlasem a na vývěsce informování o počátku
výběru stočného. Výběr se uskuteční pouze v určené dny, a to z důvodu oddělení
plateb za stočné od plateb obecních. V jiné dny nebudou peníze za stočné
vybírány. Občané mohou pověřit kohokoli z rodiny, aby stočné uhradil i za ně.
Další platby - separovaný odpad, poplatek ze psů atd. jsou vybírány pouze v
úředních hodinách v pondělí, ve středu a v sobotu.
V úterý, ve čtvrtek a v pátek nebudou od občanů platby přijímány. Od počátku
roku má každý dost času na zaplacení.
Starosta

Zveme všechny malé i velké
na

D Ě T S K Ý

K A R N E V A L

Uskuteční se 21. února 2009 od 14:00 hodin
v bělečském kulturním domě.
Čeká vás mnoho soutěží, zábavy, vyhodnocení a ocenění
nejlepších masek porotou a samozřejmě
BOHATÁ TOMBOLA
Za organizátory Zuzana Fejfarová
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Společenská rubrika
průměrný věk:
39,9 roku
k 31. 12. 2008
332 občané
muži
38,5
roku
z toho: 181 muž
ženy 41,6 roku
151 žena
Během roku se přistěhovalo 6 občanů, 6 občanů se odstěhovalo, 2 občané
zemřeli. Narodilo se 6 miminek.
BLAHOPŘEJEME
Všem našim spoluobčanům, kteří v měsících únoru a březnu slaví svá životní
jubilea, přejeme dobré zdraví a méně starostí. Jmenovitě blahopřejeme paní Olze
Dvořákové, paní Květoslavě Lachmanové, panu Jaroslavu Kubovi, panu Vladimíru
Svobodovi, paní Libuši Ezrové, paní Heleně Pekařové a paní Boženě Lébrové.
Přejeme vám všem co nejlepší zdraví, osobní spokojenost a stálou pohodu!
Starosta, obecní zastupitelstvo a redakce

Hlásí se ZŠ a MŠ Bratronice
Ve škole máme za sebou pololetní vysvědčení. Školáci, rodiče i učitelé mohou být
spokojeni – nikdo nepropadl, nikdo neměl sníženou známku z chování a celkem
23 žáci z 54 měli samé jedničky. Děti si tedy zasloužily prázdniny. Další je čekají
až v dubnu před Velikonocemi. Zatímco děti z mateřské školy v lednu ukončily
plavecký kurz v Tuchlovicích, 42 žáků základní školy začalo jezdit na plavecký
výcvik do Kladna (plavecká škola Medúza). Každý čtvrtek trénují a zdokonalují se
v plavání a budou jezdit až do konce školního roku. Celkové kurzovné činilo 1432
Kč/žáka, rodiče zaplatili jen 1072 Kč. Část nákladů na výuku hradila škola z
obecní dotace (180 Kč/žáka), část jsme dětem přispěli z výtěžku obecního plesu
(180 Kč/žáka). 13.února navštívil naši školu klaun Kristián s hadem Žofkou.
Dětem se jeho vystoupení moc líbilo, těm malým i těm velkým, při představení si
užily spoustu legrace a zábavy. V březnu chystáme vítání jara – maškarní
karneval. Všechny masky budou po zásluze odměněny. Žáci 5.ročníku pracují na
přípravě projektových dnů pro své mladší spolužáky. Jeden se bude týkat šikany a
bezpečnosti ve škole i mimo ni a druhý bude na historické téma Středověk. Fotky
z bálu, z plavání, z vystoupení klauna, ze sáňkování, z oslav narozenin nebo fotky
výrobků našich dětí si můžete prohlédnout na webových stránkách školy
www.zsbratronice.cz. Mrkněte i na naši novou rubriku – počasí :-)
Přejeme všem hezký zbytek zimního období.
Jitka Tenklová, ředitelka
Firma Elektrowin informuje občany
Elektrospotřebiče do výkupny nepatří
Stále více odpadů nachází využití v novém kabátě. Prvotního materiálu je stále
méně a méně a každý se snaží využít, co se dá. Musí to však mít svá pravidla,
aby nikdo nebyl ohrožen na zdraví a abychom si neznečistili prostředí, ve kterém
žijeme. To, co jsme byli léta zvyklí vyhazovat, má najednou význam pro výrobu,
to, co jsme byli léta zvyklí prodávat do sběrny surovin, najednou nejde. Všechno
má svůj určený postup, aby bylo možné využít opravdu maximum. Ve výkupnách
surovin nastávají převratné změny – některé předměty nelze vykupovat vůbec,
pro jiné je třeba přesné evidence osob. Za všechno se platí bezhotovostně.
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Ani elektrozařízení do výkupny nepatří
Pro vysloužilá elektrozařízení jsou určena místa, kam je nutné je odevzdávat –
jsou to buď místa určená obcí, místa zpětného odběru, která se nacházejí ve
sběrných dvorech obcí či u posledních prodejců, nebo přímo zpracovatel, který je
k tomu oprávněn – tedy má souhlas krajského úřadu k jejich zpracování.
Porušení této povinnosti občanem může být podle zákona sankcionováno až do
výše 20 000 Kč.
Vysloužilé elektrozařízení obsahuje nebezpečné látky, které mohou ohrozit zdraví
a životní prostředí, proto je nutné postupovat při jeho demontáži ve
zpracovatelském zařízení přísně podle zákona. Tím, že je elektrozařízení
předáváno do místa zpětného odběru, odpadají obci náklady na jeho odvoz ke
zpracovateli a také na jeho recyklaci. Tato úspora je patrná zejména u takových
spotřebičů, jako jsou chladničky, ale pro obecní pokladnu jsou rovněž zajímavé
motivační odměny za ostatní spotřebiče. Motivace od kolektivního systému
ELEKTROWIN, který za výrobce zajišťuje zpětný odběr některých druhů
elektrozařízení, pokrývají např. náklady na manipulaci ve sběrném dvoře. Tyto
náklady ani náklady na dopravu a recyklaci se tak již nemusejí promítat do
poplatků za odpady. Při nákupu spotřebiče si všimněte symbolu přeškrtnuté
popelnice. Co to vlastně znamená? Značí, že elektrozařízení nepatří do
popelnice, do směsného komunálního odpadu. Elektrozařízení je třeba třídit
stejně jako plasty, papír nebo sklo! Pro odkládání spotřebičů jsou určena speciální
místa – buď ve sběrných dvorech, v prodejnách elektrospotřebičů, nebo v rámci
mobilních svozů –, případně speciální sběry např. v rámci akce kolektivního
systému ELEKTROWIN – Putující kontejner.
FOTBAL
Valná hromada SK Běleč
V sobotu 14.2.2009 proběhla v restauraci U Čápa Valná hromada SK Běleč. Byla
na ní zhodnocena činnost sportovního klubu za uplynulý rok a trenér Václav
Trousil prozradil hráčské změny. Na půlroční hostování odešel do Sokola
Sýkořice Karel Prach, naopak za Lhoty se z něho vrátil David Trousil a z Kabla
Kročehlavy posílil náš tým jednadvacetiletý Michal Kochlefl. Jarní část soutěže
odstartujeme poslední víkend v březnu na hřišti Dřetovic, ale nedočkaví fanoušci
se mohou přijít podívat již 14. a 21. března na přípravné zápasy, ve kterých
-kafpřivítáme zástupce rakovnické kopané Sýkořici a Srbeč.
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