květen 2007

5. číslo

X. ročník

měsíčník

Jaké podivné jaro! Je hodně sucho a nedostatek vody. I v Bělči už někteří lidé
přišli o vodu ve svých studnách. Nejhůř jsou na tom ti, kteří ještě nejsou napojeni
na obecní vodovod. Naštěstí v posledních několika dnech konečně aspoň trochu
zapršelo a tak se voda do studní alespoň částečně vrátila, také pole a zahrady se
trochu zalily.
Bez ohledu na jarní výkyvy počasí v naší vesnici žijeme poměrně bohatým
společenským životem. Na tradiční Jiříkovsko-Jaroslavskou zábavu sice nepřišly
davy, nezúčastnili se jí ani všichni bělečtí Jiříci a Járové, ale sál byl téměř plný.
Nejmenší procento návštěvníků zábav tvoří starší generace a to je přece škoda.
Naopak ti nejmladší, ještě náctiletí a sotva dvacetiletí začínají na taneční zábavy
chodit, což je jistě jev pozitivní.
Další společenskou událostí bylo pálení čarodějnic 30.dubna. Na hranici u
Stadionu J.Zaspala shořela ta zaručeně pravá a my, co jsme zbyli, jsme se šli
bavit ke Sklípku. Dlouho do noci tam hrála skvělá kapela a velice dobře se bavily
všechny generace místních i mimobělečských. A kdo to se zábavou nepřehnal,
mohl se vydat 1.května po obědě na společný autobusový výlet do muzea vlaků
v Lužné u Rakovníka. Počasí bylo skvělé a nejen ti nejmenší, ale všichni výletníci
se opět dobře bavili. Zkrátka, v Bělči to žije! Fotografie z výše uvedených akcí už
můžete vidět na našich internetových stránkách www.belec.cz. A na akce, které
nás čekají v květnu a červnu, najdete pozvánky v tomto čísle.
(bul)

OBEC BĚLEČ - Obecní úřad čp. 64, 273 63, pošta Bratronice
nabízí k pronájmu
Vinárnu Sklípek v budově kulturního domu,
S celým vnitřním vybavením (nutno odkoupit, cena dohodou)
Bližší informace podají pracovnice Obecního úřadu v Bělči
na tel. 312 659 151
Foto restaurace na www.belec.cz
Zájemci, hlaste se písemně na adresu Obecního úřadu Běleč
do 31.5.2007
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Běleč jsme před požárem uchránili
Pálení čarodějnic letos proběhlo v napjatější atmosféře, přesto se podle
vyjádření mnohých občanů tato akce povedla. Dřevo na Krále a hranici poskytl
pan Kozák. Stavbu hranice a postavení Krále zajišťovalo pouze pár lidí a to, si
myslím, je škoda. Čarodějnice byly v naší obci vždy velkou událostí, o které se
dost dlouho mluvilo. Myslím, že ty letošní byly za poslední léta těmi
nejpovedenějšími.
Pálení čarodějnice se sice událo za velkého sucha, byly obavy, že by mohlo
dojít k rozšíření plamenů na okolní porost a domy, ale za pomoci pana Petra
Michálka, který poskytl cisternu s traktorem na případné hašení, vše proběhlo bez
problémů. Před samotným zapálením hranice se utišil i vítr, takže riziko požáru
bylo minimální.
Ze hřiště se pak lidé odebrali k vinárně, kde se grilovalo prasátko, hrála tam
k poslechu i tanci kapela Černý brejle a velmi dobře se o hosty staral i hostinský
ze Sklípku se svým personálem. Takže zábava jak má být!
Trochu nám pokazili radost bratronští, kteří nám k ránu porazili Krále, a to tak
„šikovně“, že se zaklínil do lípy a musel být až druhý den stržen. Byl navíc
podélně prasklý, takže při jeho případném opětovném postavení hrozilo velké
nebezpečí ulomení celé špičky. Byl tedy rozřezán a dřevo z něho odvezeno na
Stadion J. Zaspala, kde se využije při opékání klobásek.
Chci všem mladým za práci na zajištění Čarodějnic poděkovat. Poděkovat také
chci Petrovi Michálkovi za poskytnutí traktoru s cisternou.
Jiří Rohla, starosta

Starosta obce Běleč
svolává

veřejné zasedání Obecního zastupitelstva
dne 23. 5. 2007 od 18 hodin
do velké zasedací místnosti Obecního úřadu.
Program:

- schválení přezkoumání hospodaření obce
- zřizovací listina mateřské školy
- záměr prodeje obecního pozemku
- ceny známek za vyvážení tuhého domovního odpadu
- různé

Dění v Bělči
Povolenky k rybolovu v našem rybníku vydává v úředních hodinách na OÚ
starosta. Cena jedné povolenky je 200,-Kč.
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Letní svoz popelnic už tradičně začíná v měsíci květnu. Myslete prosím na to,
že i popelnice se zelenými známkami je přes léto možno vyvážet jen jednou za 14
dní, a to stále každé pondělí v sudých týdnech. Další svozy budou 28.5., 11.6.,
25.6. , atd.
Poplatky obecnímu úřadu. Poplatky za separované odpady jsou 80,- Kč na
osobu s trvalým pobytem v Bělči a 150,- Kč za rekreační objekt, a dále stočné za
1. pololetí roku 2007. To činí 50,- Kč na osobu trvale žijící v Bělči a měsíc a 50,Kč za rekreační zařízení a měsíc. Poplatky musejí všichni uhradit do 30.6.
Prosím, nenechávejte tyto povinnosti na poslední chvíli, aby se vám nestalo, že
na zaplacení poplatků zapomenete. Vznikají tak nepříjemné situace.
Nevoďte své psy na dětská hřiště! Obecní zastupitelstvo důrazně připomíná
všem majitelům psů zákaz vodění psů na dětská hřiště v Bělči – na Stadionu
J.Zaspala a též na dopravní hřiště na dolní návsi. Z výkalů vašich psích kamarádů
hrozí dětem spousta nemocí, což snad dnes už každý člověk ví, a přesto se stále
najdou ti, kteří bezohledně venčí psy právě na dětských hřištích.

Dění kulturní a společenské
OSLAVENCI
Všem našim spoluobčanům, kteří v těchto dnech slaví svá životní či rodinná
jubilea, přejeme dobré zdraví a vždycky více radostí a méně starostí. V měsíci
květnu blahopřejeme hned dvěma oslavencům k významnému životnímu jubileu –
paní Zdeňce Zaspalové a panu Františku Michálkovi. A dále gratulace patří paní
Ivance Bůžkové, panu Josefu Kotačkovi a panu Karlu Prachovi. Buďte všichni
zdrávi a šťastní.
Starosta, obecní zastupitelstvo a redakce Kurýra

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Václavovi Fejfarovi za to, že nás ve svém volném čase příjemně
a bezpečně dovezl autobusem na výlet do muzea vlaků v Lužné u Rakovníka a
zpátky do Bělče. Výlet se nám moc líbil a doufáme, že nás pan Fejfar zase brzy
někam autobusem sveze.
Spokojení výletníci

STŘÍPKY
V sobotu 12.5. odpoledne se v obci Žilina slavnostně otvírala přestavěná
Sokolovna. Kdo jste znali tuto budovu ještě před pár lety, dnes byste ji nepoznali.
Na první pohled je změna obrovská už zvenčí. Oproti dřívější krabici s rovnou
střechou se nynější budova s výraznými vysokými vikýři podobá téměř horskému
hotýlku. Uvnitř v přízemí je restaurace se dvěma oddělenými místnostmi a barem,
vlevo vzadu se ještě našlo místo pro menší, ale plně vybavenou posilovnu. Za
restaurací je hlavní sál a tělocvična zároveň. V patře se díky přestavbě našlo
místo pro útulný malý penzion. Okna pokojů tvoří právě zvenčí tolik nápadné
vikýře a hosté tedy budou mít příjemný výhled do parčíku a na dětské víceúčelové
hřiště. Práce i peněz tu jistě byla veliká spousta, ale výsledek určitě stojí za to!
Žilinští i další hosté novou Sokolovnu „pokřtili“ hned večer 12.5. bujarým tancem
při první taneční zábavě v těchto prostorách. Za naši obec se slavnostního
otevření zúčastnili starosta, místostarostka a dva členové OZ.
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Když v Žilině v sobotu 12. 5. začínali tančit na zábavě, na bělečském fotbalovém
hřišti se rozvinula zábava zcela jiná. Čtyři místní pánové, kteří dovršili v letošním
roce různých kulatých narozenin se dohodli a uspořádali soukromou oslavu.
Oslava to byla veliká, přišlo hodně gratulantů, oslavenci pekli maso na grilu a pivo
teklo proudem. Aby ne, vždyť tihle čtyři Bělečáci mají dohromady 230 let a to už
stojí za pořádnou oslavu. Tak pánové - Honzo, Karle, Jindro a Michale, děkujem´
a přejeme jen to nejlepší a hlavně pohodu!
Sousedé

Můj názor
Tahle nová rubrika vzniká na přání vás, občanů. Můžete se v ní ptát obecních
zastupitelů na to, čemu nerozumíte, co vás na životě v Bělči zajímá. Můžete zde
také publikovat svoje názory na dění v obci nebo třeba i v mikroregionu. Pokud
bude váš příspěvek v mezích zákona a také běžných pravidel slušnosti, rádi jej
otiskneme a na dotazy se budeme snažit odpovídat. Své příspěvky do této rubriky
můžete zasílat na e-mailovou adresu kuryr@belec.cz nebo je můžete nechat na
sekretariátu Obecního úřadu, či ve schránce redakce, tedy v lomu u Burešů (č.p.
70). S anonymními materiály se sice pracuje hůře, ale budeme se snažit i takové
(pokud splní podmínky výše uvedené) řešit a otiskovat.
Obecní zastupitelstvo
V dubnovém Kurýru jsme otiskli i dva zápisy ze zasedání OZ. A hned se někteří
občané dotazovali, zda budeme dávat do našich novin všechny zápisy.
Jednak musíme dodat, že k těmto zápisům ještě patří další část dokumentu, která
se jmenuje „usnesení“. Náš měsíčník nemá takový prostor, abychom mohli
publikovat i usnesení, ale každý občan Bělče má právo si přečíst jak všechny
zápisy ze zasedání OZ, tak také jejich usnesení. Může tak učinit na internetových
stránkách Bělče (viz tiráž) nebo přímo na Obecním úřadě v úředních hodinách.
Dále vám chceme sdělit, že se pokusíme zápisy otiskovat, ale nemůžeme slíbit,
že budeme otiskovat všechny a vždy celé. Měsíčník Bělečský Kurýr by se tím
značně zvětšil a jeho výroba by byla velmi drahá. Chceme jej zachovat zdarma
pro všechny domy v obci, proto nemůžeme vydávat každý měsíc knížku.
Další dotaz padl k jednomu z bodů v zápisu ze dne 16. 4. 2007. Co prý to má
obec Běleč platit jiným obcím za naše bělečské děti? Jsou to takzvané
neinvestiční náklady. Každá obec, která je zřizovatelem školy, má ze zákona
právo vyžadovat od jiných obcí, jejichž děti docházejí do této školy, příspěvek na
provoz školy, tedy na topení, osvětlení, vodu a podobně. Každá obec si tyto
náklady vypočítává sama a po Bělči požadují tedy různé částky. My však nutně
nemusíme přistoupit na jejich požadavky a můžeme jim nabídnout jinou částku.
Vše je věcí dohody. Běleč v současné době platí příspěvky do škol v Kladně,
Praze, Žilině a Bratronicích. Jedná se pouze o žáky základních škol.

Bělečský sporák
Určitě si říkáte, co je to za název rubriky?! Na žádost některých spoluobčanů (tedy
vlastně spoluobčanek) přidáváme do Kurýra novou nepravidelnou rubriku, ve
které budeme otiskovat zajímavé recepty na různé dobroty. Pevně věříme, že
nám nabídnete i svoje odzkoušené předpisy na nejrůznější pokrmy, a tak se tato
rubrika stane skutečně originálem.
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Dnes vám nabídneme recept na jednoduchou, ale chuťově výtečnou
JABLKOVOU BUCHTU:
Na buchtu budete potřebovat 80g tuku Hera nebo másla, 200g cukru krystal,
2 žloutky, půl skleničky oleje, 300g polohrubé mouky, 300g strouhaných jablek,
1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, ze dvou bílků sníh, 2 lžíce kakaa – z přísad
umícháme hladké těsto, které nakonec zjemníme sněhem z bílků. Nakonec
můžeme vylepšit přimícháním trochy hrubě nasekaných ořechů. Pečeme ve
vymazaném a vysypaném pekáčku cca 40 minut ve středně horké troubě.
Na polevu si připravte 150g cukru moučka , 50g másla nebo Hery, 2 lžíce horké
vody, 2 lžíce rumu, 2 lžíce kakaa – to vše utřeme do hladka a přelijeme již
zchladlou buchtu. Ať vám chutná!

Výrek Kurýrek
Ahóóóój kamarádi!
Tak už jsem zase tady, konečně doma v Bělči. Holky a kluci, já byl hrozně daleko, a proto jsem se
vám dlouho neozýval. Určitě vám o tom budu postupně vyprávět, ale nejde všechno najednou.
Doufám, že jste na mě nezapomněli. Tedy, já vím, že někteří z vás na mě určitě nezapomněli,
protože jste mi občas napsali. Nejnovější dopis mi napsali dva Vojtíškové – Bureš a Lapuník. Chtěli
se se mnou podělit o zážitky z výletu do muzea vlaků, na kterém byli 1. května. To si prostě musíte
přečíst taky:

„Milý výrku Kurýrku!
Chceme se s tebou podělit o naše zážitky z výletu do muzea vlaků v Lužné. Jeli
jsme tam autobusem s panem Fejfarem v úterý 1. května odpoledne. V muzeu
jsou třeba parní mašiny, některé i polorozpadlé, ale jiné i funkční. Do některých
jsme si mohli vlézt a prohlédnout si kabinu. Pak jsme viděli velký model vláčků a
hodný pán nám pouštěl mašinky. Mají tam i vlak, na kterém se dá projet, tak jsme
se svezli a ještě nám pan strojvedoucí procvakl kleštěmi starodávnou jízdenku. A
když jsme měli hlad, šli jsme se najíst do jídelního vagonu. Vaří tam opravdu
dobře. Pak už jsme jeli zase domů, někteří jsme si ještě koupili turistickou
známku. Byl to moc zajímavý výlet! Určitě se tam leť podívat. Ahoj Vojta a Vojta“

TJ SK Běleč zve všechny malé i větší
na

který pořádá v neděli 27.5. od 10 hodin
na Stadionu J.Zaspala
Pro všechny děti jsou připraveny soutěže a sladké odměny
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SPOLEK HRADU JENČOV
si dovoluje velectěné publikum pozvati
na historickou akci pod širým nebem

toho jména již ročník devátý
v sobotu 9. června 2007 od 15,00 hodin
Jako vždy, bude se i letos vše odehrávati na návrší
u kostela sv. Mikuláše v Bělči
Vystoupí společnost života středověkého W-Arlet
z Roztok u Křivoklátu se svým programem: představení
"Příhody ze života středověkého lovce", dále "Pojízdné kejkle
poníka Prince" a také ukázka zbraní a zacházení s nimi.
Spolek hradu Jenčov předvede divadelní scénku "Ryba".
Dovolujeme si doufati, ze velectěné publikum ráčí nám přízně
své popřáti a zúčastní se této akce v počtu hojném. Neb i vstupné
jest dáno velmi nízké, jen několik grošíků pouhých,
za něž mnohé zábavy i divy uzříti moci budete.
Ještě znovu připomínáme:
Středočeský kraj pod záštitou hejtmana ing. Bendla a primátora hlavního města
Prahy MUDr. Béma zve všechny milovníky historie ve dnech 1. a 2. června na
Královský průvod z Prahy na Karlštejn „Cesta Karla IV. s korunovačními
klenoty“. Trasa pátek 1.6. od 11 hodin - Pražský hrad, Malá strana, Karlův most,
Staroměstské náměstí, Smíchov, Radotín, Černošice, Dobřichovice – na zámku
v Dobřichovicích od 20,30 hodin muzikál Noc na Karlštejně. Trasa sobota 2.6. od
10 hodin - Dobřichovice, Lety, Řevnice, Hlásná Třebáň, Karlštejn – představení
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legendárního muzikálu Noc na Karlštejně. Všude na trasách bude přebohatý
doprovodný program – šermíři, kejklíři, rytířský turnaj... Podrobnosti včetně
dopravních opatření na www.kralovskypruvod.cz

DĚNÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ
(Zde najdete mnoho důležitých informací z jednání zastupitelstva)
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Běleč
Datum: 26.4.2007
Místo: zasedací místnost OÚ ve Bělči
Zúčastnili se: členové OZ Miroslav Bureš, Petr Bureš, Milan Cyrus,
Ilona Dvořáková, Václav Fejfar, Jiří Rohla, Alena Šnoblová
Občané: v počtu 30
1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil starosta J.Rohla. Přečetl program schůze, ten byl jednomyslně
schválen. Dále poděkoval M.Burešovi za výkon jeho funkce starosty a předal mu
dárek.
2. Kontrola usnesení ze zasedání 16.4.2007
Starosta přečetl usnesení a informoval o plnění jednotlivých bodů.
•

k bodu 2. – dodatky byly podepsány podle usnesení

•

k bodu 4. – kontejnery byly objednány na 12. a 13.5. v počtu 3

•

k bodu 8. – starostce Žiliny bylo ústně nabídnuta částka 3700,-, čeká se
na její vyjádření; dopis městu Praha bude odeslán – úkol trvá

•

k bodu 9. – občanům byl vysvětlen způsob pronájmu, vysvětlení bylo
předáno písemně

•

k bodu 12. – M. Cyrus seznámil občany s tím, že po prohledání spisů
soudu v Praze se nyní prohledávají spisy soudu v Kladně, aby se nalezl
záznam o prodeji a případně i o kupujícím zvonu

Plnění usnesení bylo jednomyslně schváleno.
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Běleč za rok 2006
Starosta seznámil občany s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok
2006. Přezkoumání bylo provedeno výběrovým způsobem. Výsledek
přezkoumání byl: Porušení ust. § 16 zákona 250/2000 Sb. O rozpočtových
pravidlech, neboť v příjmové a výdajové části byl rozpočet překročen, viz výkaz
FIN 2 – 12M k 31.12.2006.
K překročení došlo proto, že obec neměla fungující zastupitelstvo. Návrh
usnesení – zprávu projednáme s výhradou, že rozpočet obce nemohl být pro
nefunkční obecní zastupitelstvo upravován. Zpráva bude vyvěšena 15. dní na
úřední desce. Schváleno jednomyslně.
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Obec byla upozorněna na nutnost provádět kontrolu v mateřské škole 2x ročně.
4. Schválení rozpočtu na rok 2007
P. Bureš přečetl návrh rozpočtu na rok 2007 s komentáři. Rozpočet je vyrovnaný
s příjmy a výdaji ve výši 3 330 000,- Kč a byl připraven minulým OZ. Rozpočet byl
jednomyslně schválen.
5. Schválení odměn zastupitelům
P. Bureš seznámil OZ a občany s návrhem odměn zastupitelstvu na následující
období. Odměny budou vypláceny od 11.4.2007 a to ve výši stejné, jako v době,
kdy měla obec fungující zastupitelstvo v plném složení (tj. před zraněním
bývalého starosty). Navrženy jsou tyto částky:
•

Starosta – má nárok na až 7 960,- Kč a až 4krát 1 137,- Kč, tj. 12 508,- Kč
Návrh ve výši 80% maxima, tj. 10 006,- Kč

•

Místostarosta – má nárok na až 6 540,- Kč a až 4krát 1 137,- Kč, tj.
11 088,- Kč
Návrh ve výši 40,6% maxima, tj. 4 501,- Kč

•

Předseda výboru – má nárok na až 760,- Kč a až 150,- Kč, tj. 910,- Kč
Návrh ve výši 93,5% maxima, tj. 850,- Kč

•

Člen zastupitelstva – má nárok na až 230,- Kč a až 150,- Kč, tj. 380,- Kč
Návrh ve výši 0% maxima, tj. 0,- Kč

Odměny byly jednomyslně schváleny.
6. Schválení odměny bývalému starostovi
P. Bureš přečetl návrh na peněžitou odměnu bývalému starostovi Miroslavu
Burešovi ve výši 47 760,- Kč. Odměnu navrhl poskytnout jako peněžitý dar
občanovi. Zdůvodnění: protože se bývalý starosta před koncem svého funkčního
období zranil a funkci nevykonával, nedostával žádnou odměnu. Po řádných
volbách nebyly schváleny platy zastupitelů a situace se opakovala. Proto sice
nemá podle zákona o obcích na odměnu při odchodu nárok, ale za výkon funkce
po několik volebních období a dílo pro obec vykonané finanční výbor navrhuje
odměnu ve výši podle zákona o obcích při běžném předání funkce.
Odměna byla schválena šesti hlasy, M.Bureš se zdržel hlasování.
7. Schválení příspěvků seniorům
P. Bureš navrhl pokračovat v poskytování darů jubilantům podle dosavadního
způsobu, tj. peněžitý dar ve výši 500,- Kč k výročí narození 75, 80, 85, 86 a každý
další rok
Dary byly jednomyslně schváleny.
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8. Dodatek ke zřizovací listině školky
Starosta seznámil OZ a občany s nutností přijmout dodatek ke zřizovací listině
mateřské školy ve Bělči z důvodu změny zákonů, podle kterých byla MŠ zřízena.
Dodatek byl jednomyslně schválen.
9. Dluh na neinvestiční náklady za dojíždějící žáky
Starosta seznámil s výší nezaplacených příspěvků na neinvestiční náklady škole
v Bratronicích za školní rok 2002/03 ve výši 48 027,- Kč, za rok 2003/04 ve výši
51 571,- Kč a za rok 2004/05 ve výši 42 900,- Kč. M.Bureš zdůvodnil nevyplacení
příspěvků v těchto letech tím, že v rámci přátelských vztahů s obcí Bratronice
nebyly příspěvky urgovány a ani vyplaceny. OZ o usnesení k bodu nehlasovalo,
jen jej vzalo na vědomí s tím, že příspěvky za školní rok 2006/07 byly
jednoznačně vyřešeny v usnesení z 16.4.2007.
10. Navrácení dotace na plynové přípojky
Obec obdržela žádost o příspěvek na vrácení části dotace na plynofikaci obce.
Jelikož v době přípravy plynofikace došlo k omylu ve stanovení počtu přípojek
v Bělči a o dotaci bylo žádáno s předpokládaným počtem přípojek 165 (v době,
kdy Běleč měla cca 115 domů). Obec realizovala celkem 100 přípojek. Proto musí
obec poskytnout mikroregionu příspěvek ve výši 900,80 Kč na nesplněnou
přípojku, tj. celkem 58 552,- Kč. OZ jednomyslně schválilo vyplacení částky
58 552,- Kč mikroregionu na vrácení části dotace.
11. Výtlačný řad kanalizace
Starosta informoval o problému se zápachem, který způsobuje výtlačný řad
z Bělče v Bratronicích. Navrženo je osazení odvzdušnění a zpětné klapky. To by
však vedlo k nárůstu čerpaného množství na 236% a tím i ke zvýšení spotřeby
energie. OZ se shodlo na nutnosti projednat problém podrobně s projektantem
navrhované úpravy a pověřilo starostu projednáním.
12. Žádost o prodloužení povolení umístění výherního automatu
Starosta přednes návrh na prodloužení smlouvy o umístění výherního automatu
ve vinárně. Obec má z automatu příjem 6 500,- za tři měsíce (5 000,- je 50 % ze
správního poplatku a 1 500,- je místní poplatek).
OZ schválilo prodloužení smlouvy šesti hlasy, M.Cyrus byl proti
13. Žádost o umístění reklamního poutače a menuboxu u vinárny
Nájemce vinárny požádal o možnost umístění poutače na lampu u vinárny a na
menubox u vchodu do vinárny. Do plochy 0,6 m2 toto spadá do kompetence obce.
Proběhla diskuse, jestli poutač nebude rušit tím, že by svítil někomu do oken.
Obec bude vyžadovat, aby svícení poutače bylo zásobováno elektřinou placenou
nájemcem vinárny. OZ schválilo čtyřmi hlasy, A.Šnoblová a M.Bureš se zdrželi,
I.Dvořáková byla proti
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14. Žádost o nabídku pronájmu prostor na podnikání M. Cyrus
Obec Běleč obdržela žádost o sdělení, jestli je možno a za jakých podmínek
pronajmout prostor k podnikání pro firmu STROMEKO, jednatel Milan Cyrus. Po
diskusi OZ pověřilo finanční výbor vypracováním nabídky a ceny za pronájem.
15. Diskuse – různé
•

starosta přečetl návrh ředitelky MŠ na provoz o prázdninách, a to
v prvním týdnu v červenci a posledních dvou týdnech v srpnu. Rodiče by
museli zájem ohlásit předem. Paní Lébrová varovala před vysokými
náklady na takový provoz a na nedovybranou dovolenou zaměstnanců.
Bylo dohodnuto pokusit se získat i další děti z Bratronic a starosta
pověřen dohodnout s ředitelkou MŠ vypracování a vyplnění dotazníku o
zájmu rodičů o umístění dětí do MŠ v době prázdnin. Rozhodnutí
odloženo po dodání výsledků tohoto průzkumu.

•

starosta informoval o možnosti získání radaru z dotace, kterou obdržel
mikroregion. Instalace radaru je podmíněna podílem obce ve výši
25 000,- až 30 000,- Kč. Radar by byl umístěn na sloup veřejného
osvětlení. Po bouřlivé diskusi bylo rozhodnuto, že radar bychom přijali
pouze bez příspěvku obce a že podíl obce bude lépe využít na jiná
opatření ke zvýšení bezpečnost provozu, jako například montáž zrcadla
na křižovatku ke Koutům (návrh pana M.Vosyky) nebo zpomalovací pruhy
na vjezdech do obce. OZ se jednomyslně usneslo neuvolnit příspěvek
obce na radar ve výši 30 000,- Kč.

BĚLEČSKÝ SPORT

!!! BĚLEČSKÉ OKRUHY PO DVACÁTÉ !!!
V neděli 20. května se v naší obci uskuteční
jubilejní 20. ročník cyklistického závodu „Bělečské okruhy“,
jako čtvrtý závod Unie amatérských cyklistů.
Start je v 9,30 hodin.
Na sobotu 26. května je připravena časovka jednotlivců
jako mistrovský závod UAC pro rok 2007
na trati Běleč – Lány a zpět.
Start je taktéž v 9,30 hodin.
Luděk Hykl, pořadatel
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BĚLEČSKÁ CVIČENÍ
Cvičení dětí se koná každé pondělí od 16.00 do 17.00 v KD Běleč.
V případě hezkého počasí se koná na Dětském dopravním hříšti na dolní návsi.
Cvičení vedou Petra Švankmajerová a Šárka Sádlová.
Cvičení dívek a žen se koná každé pondělí od 18.00 do 19.00 v KD Běleč.
V případě hezkého počasí se jezdí na kole - okruhy po okolí Bělče cca 10 max.
15 km). Cvičení vedou Petra Švankmajerová a Alena Šnoblová.
Fotbalové zpravodajství ze zápasů našich dorostenců v SK Lhota a také mužů TJ
SK Běleč od tohoto čísla píše Lukáš Prach.

FOTBAL DOROST
Dorost SK Lhota, hrající na našem hrišti, v 16.kole podlehl Brandýsku 1:2,
střelcem jediné branky je Jiří Jirátko. O týden později cestovali dorostenci na
hřiště Hostouně jen s osmi hráči. Domácím bohužel podlehli 8:1, náš jediný gól
dal David Štulík. V 18. kole doma přivítali suverénní tým tabulky z Unhoště a
podlehli mu 0:2.
Po třech prohrách v řadě odcestovali na hřiště Baníku Libušín, kde s domácím
celkem remizovali 3:3.

Tabulka:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Unhošť
Tuchlovice
Brandýsek
Slavoj Kladno
Hostouň
Stochov

7. Lhota
8.
9.
10.
11.

Libušín
Vinařice
Hřebeč
Hrdlív

16
15
16
15
16
15

13
10
10
9
8
7

1
2
2
4
1
2

2
3
4
2
7
6

54:8
42:11
49:21
48:19
52:32
29:25

40
32
32
31
25
23

16

7

1

8

34:44

22

16
15
16
16

6
5
2
1

1
1
1
0

9
9
13
15

35:47
48:45
18:90
13:80

19
16
7
3

Další zápasy:

20.
21.
22.

20.5.
27.5.
3.6.

10:15
10:15
10:15

Lhota -Tuchlovice
Lhota - Hrdlív
Slavoj Kladno - Lhota
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FOTBAL MUŽI
Ve 20. kole jsme doma přivítali mužstvo Velké Dobré „B“ a vybojovali jsme bod za
remízu 3:3, když naše góly vstřelili Filip Trousil, Luboš Diviš a Jan Čermák.
O týden později jsme znovu na domácím trávníku hostili první tým tabulky
Braškov, od kterého jsme utrpěli debakl 0:7.

Tabulka po 21. kole

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Braškov
Doksy
Hostouň
Knovíz
Libušín
Kablo Kročehlavy
Pchery
Novo Kladno
Sparta Kladno
Hřebeč
Kamenné Žehrovice
Velká Dobrá „B“
Neuměřice
SK Běleč

Příští zápasy SK Běleč:
22.
19.5.
17:00
23.
26.5.
17:00
24.
2.6.
10:15
25.
9.6.
17:00
26.
16.6.
17:00

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

17
15
14
11
10
9
9
7
7
7
7
6
6
2

2
1
3
2
2
4
2
5
4
3
3
4
3
2

2
5
4
8
9
8
10
9
10
11
11
11
12
17

68:17
56:36
51:31
47:41
41:35
40:27
40:47
52:52
32:42
37:46
33:43
39:57
47:57
20:72

53
46
45
35
32
31
29
26
25
24
24
22
21
8

Doksy – SK Běleč
SK Běleč – Hostouň
Kam. Žehrovice - SK Běleč
SK Běleč – Pchery
Knovíz - SK Běleč
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