BĚLEČSKÝ
Duben/Květen 2020

KURÝR

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BĚLEČ

Zprávy z obce
Mateřská škola + dětské hřiště
V pondělí 1. 6. 2020 opětovně zahajujeme provoz
Mateřské školy a dětského hřiště.

Odpady
Přes velikonoční svátky proběhl velký úklid v naší obci. Zájem o
likvidaci velkoobjemového odpadu byl tak velký, že nám tentokrát
nestačily kontejnery tři, ale bylo třeba doobjednat dodatečně ještě dva.
Trochu je škoda, že se opět jako každý rok objevují lidé, kteří nectí
základní ať psaná či nepsaná pravidla. V kontejneru na velkoobjemový
odpad jsme objevili kovy, pneumatiky, celé nerozložené skříně, baterie
a dokonce i jednu benzínovou sekačku včetně náplní.
Sběr nebezpečného odpadu proběhl bez komplikací.
Bez komplikací se ovšem nepodařil začátek odvozu bioodpadu, kdy
firma AVE nevyvážela některé popelnice. Věřím, že tento počáteční
problém je již vyřešen a dál proběhne sběr v pořádku.
Starosti nám také dělá množství plastového a papírového odpadu.
V blízké době budou posíleny žluté a modré nádoby tak, aby
nedocházelo k hromadění odpadu před kontejnery. V případě
papírového odpadu se na tom podepisují zejména nerozložené
kartonové krabice. A přitom stačí tak málo.
Dále bych chtěl upozornit, že místo u malého sklepu pod kostelem je
určené pouze pro odkládání elektroodpadu a olejů a tuků
z domácnosti. Pokud máte doma nějaký objemný nebo nebezpečný
odpad, můžete využít příští svoz, který se uskuteční
na podzim od 9. do 12. října tohoto roku. Odkládání
takového druhu odpadu před sklepy se bude
posuzovat jako zakládání černé skládky.
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Černé skládky
Za poslední měsíc vzniklo jen při cestě na Šarváš pět černých skládek.
Jednalo o stavební suť, azbestové trubky a pneumatiky z nákladního
vozu.
Dále někdo likviduje stavební suť rozsypáváním do vyjetých kolejí na
obecní cestu u Křížku. Vypátranému nebo přistiženému viníkovi hrozí
pokuta až 50 tis. Kč, v případě podnikatelských subjektů až 50 mil. Kč.

Motorky
I přes to, že žijeme v chráněné a zachovalé oblasti, dovolí si někteří
z nás využívat okolí k jízdám na terénních motorkách bez registračních
značek. V případě takového jednání bude kontaktována Policie ČR.

75. výročí konce 2. světové války
Tento rok oslavujeme krásné kulaté výročí od ukončení bojů 2.světové
války. Říká se, že válka odhaluje v lidech to nejhorší. To nejhorší
z lidských vlastností a charakterů. Hrůzné činy tohoto konfliktu je
potřeba připomenout z mnoha důvodů. Historie lidstva se tak trochu
opakuje, často děláme stále stejné chyby neustále dokola. Je třeba
připomenout, jak důležité je, se ve správnou dobu postavit zlu, neboť i
následky naší nečinnosti mohou být nedozírné. Vždyť velikost člověka
nedělá jeho moc a majetek, velikost člověka dělá jeho charakter a činy.
A tak platí v době dobré i zlé, že je třeba připomínat činy našich hrdinů,
všech lidí, kteří si svoji čest cení nadevše. I nad svůj život.
Ať žije odkaz malých i velkých hrdinů obyvatel českých zemí z 2.světové
války. Čest jejich památce
Lukáš Kocman
Bělečský kurýr
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Informace
Usnesení z veřejného zasedání ze dne 7.5.2020
§ OZ schvaluje nový řád veřejného pohřebiště v Bělči. Vyvěšen bude do
konce června tohoto roku na úřední desce, elektronické úřední desce a
hřbitově tak, aby se občané mohli vyjádřit. Poté vstoupí v platnost dne
1.6.2020. Tímto dnem zanikne platnost řádu starého
§ OZ pověřuje starostu podepsáním smlouvy se společností HKB odpady
s.r.o. ( kompostárna Bratronice ) o odběru bioodpadů. Společnost nám
pro tento rok nabízí ve zkušebním provozu kontejner na svoz bioodpadu.
Ten bude v pravidelných intervalech přistaven před bývalé tenisový kurt u
fotbalového hřiště a bude k dispozici občanům bez poplatku. Ukládat se
mohou veškeré biologicky rozložitelné a jinými látkami neznečištěné
odpady jako tráva, listí, plevel, travní drny, dřevo a větve. Přednostně bude
využíván obcí a SK Běleč. O termínech přistavení bude informovat OÚ.
Pronájem kontejneru je bez poplatku, obec bude hradit dopravu a uložení
odpadu. V případě, že se provoz osvědčí, bude služba rozšířena.
§ OZ pověřuje starostu podepsáním nových smluv na dobu určitou pro
odběr elektrické energie a plynu se společností Innogy. Jedná se o objekty
a veřejné osvětlení ve správě obce. Celková roční úspora při stejném
odběru energií bude cca 28 000,- Kč.
§ OZ odkládá opravu střechy kulturního domu z důvodů předpokládaných
výpadků příjmů v tomto roce na neurčito. V případě možnosti budeme
usilovat o získání dotace. Opraveny budou pouze dílčí úseky pro zmírnění
problémů se zatékáním do objektu.
§ OZ upravuje užívání obecních studen takto. Nemění se užívání horní
studny pod kostelem, která je napojena na výtok u cesty a studny na
dětském hřišti. Prostřední a spodní studna (bazén) pod kostelem bude
opatřena ruční pumpou. Odemknuta bude studna pod KD. Studna na
Drahách zůstává zamčená, jelikož je z ní realizován odběr pro přilehlý
dům. Po zřízení vodovodní přípojky bude dána k dispozici. Studnu na
hřbitově je možné používat pouze na zalévání květin a keřů na hřbitově.
Bylo stanoveno, že obecní voda je veřejná a tudíž je denní odběr omezen
v takovém množství, které odpovídá spotřebě v domácnosti tak, aby byla
k dispozici pro všechny občany. Voda bude přednostně využívána pro
Bělečský kurýr
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domácnosti, které se ocitnou v nouzi v důsledku nedostatku vody ve
vlastní studni a pro napájení zvířat. Je zakázáno umísťovat do studen
elektrická čerpadla. V případě nedostatku vody ve studni, bude studna
dočasně uzavřena. V případě vyhlášení sucha bude provoz upraven.
§ OZ pověřuje starostu a místostarostku jednáním v komisi pro přípravu
znovuobnovení těžby kamene, kterou zřídila Lesní správa Lány. Zástupci
obce získají potřebné informace a předloží záměry LS Lány zastupitelstvu.

Důležitá telefonní čísla
Poruchy:

el. energie
plyn
voda

840 850 860
1239
840 121 121

Tísňová volání
jednotné číslo tísňového volání

112

zdravotnická záchranná služba

155

Policie České republiky

158

Policie ČR Unhošť

602 262 947

Obecní úřad
312 659 151 – kancelář (v dopoledních hodinách, Po-Čt)
731 158 828 – starosta
Tato čísla používejte pro případ nouze vzniklé v důsledku nákazy COVID-19,
havárie kanalizace, veřejného osvětlení, pádu stromu a větví, ohrožení
zvířetem nebo pokud hrozí jiné nebezpečí na obecním nebo jiném veřejném
majetku.
Bělečský kurýr
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Epidemie koronaviru
Základní státní informační linky:
Bezplatná informační linka ke koronaviru: 1212
Infolinky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
Linka bezpečí zdarma pro děti, mládež a studenty do 26let: 111 116

Poděkování za dobrovolnickou pomoc
slečně Michálkové a paní Trousilové za šití roušek
paní Hyklové a paní Pekařové za darování látek
slečně Michálkové, slečně Kocmanové a paní Kocmanové za distribuci
dezinfekce
panu Hyklovi za válcování dětského hřiště
Speciální poděkování slečně Phan a ostatním přítomným za první pomoc
paní Bůžkové.
Rád bych také poděkoval i všem ostatním, kteří se bez nároku na odměnu
pomáhají společnému soužití nejen přiložením dlaní k práci, ale i svou
dobrou náladou, nadšením a zapálením pro věc.

Výzva
V blízké době nás čeká čištění obecních studní. Z „bazénu“ je
třeba vyzvednout starou krycí desku a je třeba vyčistit horní
studnu pod kostelem. Hledám dobrovolníky, kteří mají sílu,
mrštnost a odhodlání dokázat všechno na světě. Pokud se toho
nebojíte a chcete na místě nechat svůj pot a krev, ozvěte se na
číslo 731 158 828.
starosta
Bělečský kurýr
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Z dění v obci

Pálení čarodějnic
Milí spoluobčané, letos jsme z důvodu krizové situace ohledně epidemie COVID
19 museli vynechat tradiční pálení čarodějnic. Pojďme si alespoň skrze tyto
řádky připomenout historii a zajímavosti této tradice.
Tento původem pohanský svátek připadající na noc z 30. dubna na 1. května je
spojen s oslavami příchodu jara. Kořeny tohoto svátku údajně sahají až do
keltského svátku Beltaine, nicméně v tomto názoru se řada autorů rozchází.
Slavnosti spojené s pálením ohňů jsou označovány jako pálení čarodějnic, ale
také jako Filipojakubská noc podle apoštolů Filipa a Jakuba, jejichž svátek
připadal dle liturgického kalendáře na 1. května. Velmi výjimečně se noc
označuje jako Valpuržina, která dle filipojakubské legendy doprovázela zmíněné
apoštoly na jejich putování. Tento název se používá hlavně v sousedním
Německu. Kromě Německa se dále tento zvyk drží i v Polsku, Velké Británii a
skandinávských zemích.
V současnosti vnímáme Filipojakubskou noc jako společenskou událost spojenou
se zapálením hranice s čarodějnicí na jejím vrcholu a posezením u opékání
špekáčků. V minulosti byl tento zvyk spojen s řadou rituálních úkonů, které měly
chránit před zlými silami a nemocemi lidi i hospodářská zvířata, zajistit dobrou
úrodu a ochránit obydlí i hospodářská stavení před požáry. Lidé věřili, že jako
ochrana proti čarodějnicím poslouží svěcená křída, květy kapradí, kříže a
v neposlední řadě oheň. Proto byly v noci 30. dubna zapalovány ohně, kolem
kterých se tančilo a mladí lidé ho i přeskakovali. Stavení byla před návštěvou
čarodějnice chráněna velkým úklidem a zajištěním oken a dveří. Ze stejného
důvodu se před vchod do stavení i chléva kreslila svěcenou křídou čára nebo se
na dveře kreslil kruh. Nad vchod byl umisťován kříž a březové nebo vrbové
větvičky. Před dveře stavení byly také často pokládány drny s trávou. Lidé věřili,
že čarodějnice nemůže vstoupit dovnitř, dokud nespočítá veškerá stébla trávy.
To jí mělo trvat celou noc až do zakokrhání kohouta, kdy ztrácela svou moc.
Bělečský kurýr
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V první části kroniky obce Běleč, která byla psána v letech 1927-1939 nejsou o
zvycích dodržovaných na filipojakubskou noc téměř žádné zmínky. Pouze k 30.
dubnu roku 1929 je v kronice napsáno: „Objevil se v obci ještě starodávný zvyk
pálená čarodějnic, ovšem že jenom dětmi.“ Z druhého dílu kroniky obce již je
místo dodržování tradice zřejmé a někteří z nás si již pamatují, že zapalování
hranice probíhalo za obcí směrem na Šarváš, kde byl později znovuobnoven kříž
a před pár lety bylo místo doplněno o lavičku s lípou. Poté se stavba hranice
přesunula na fotbalové hřiště, kde některé roky byla akce doplněna o soutěže
pro děti. V letošním roce se místo pro postavení hranice posunulo na
prostranství za fotbalovou bránou. Věřím, že v příštím roce nám již nebude nic
bránit v tom se na tomto novém místě setkat a společně si užít tradici pálení
čarodějnic.
Petra Michálková

Bělečský kurýr
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Zrušení akce Dětský den
Chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že z důvodu aktuální situace,
obtížně předvídatelného budoucího vývoje a v rámci bezpečnosti se letos
neuskuteční Dětský den na dopravním hřišti. Těšíme se, že s dětmi brzy
sejdeme při jiné příležitosti, až nám to okolnosti dovolí.

Nabídka

Bělečský kurýr
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Konec 2. světové války ve Bělči
Na tuto akci jsme se připravovali cca 1 rok a sháněli podklady, vzpomínky,
fotografie. Výsledkem měla být beseda pro občany v Kulturním domě ve
spolupráci s Kladenským muzeem a jeho badatelem Mgr. Karlem Drvolou.
Bohužel současná situace nám tuto akci znemožnila uspořádat. Proto jsme
zvolili variantu č. 2. Oslovili jsme Lesní správu Lány a spojili jsme se ze synem
partyzána F. Konečného – F. Konečným ml. Výsledkem byla návštěva
představitelů obce, F. Konečného a Mgr. K. Drvoly v Lánské oboře. Proč? Na
území lánské obory bylo několik hájoven, kde se za pomoci hajných partyzáni
skupiny URAGAN, včetně F. Konečného ukrývali. Protože byl konec války,
německé hlídky byly denně v terénu, v lesích se ukrývali různí lidé, nasazovali
hajní i jejich rodiny krk za poskytování pomoci.
Za laskavého svolení ředitele Lesní správy Lány jsme se sešli F. Konečný ml,
L. Kocman, starosta obce Běleč, ostatní představitelé obce, ing. M. Balák,
ředitel Lesní správy, hajní, zaměstnanci LS Lány, Mgr. Karel Drvola, badatel
z Kladenského muzea a vyrazili za bránu Lánské obory. Dozvěděli jsme se o
historii Lánské obory a zastavili se na místech, spojených s pobytem
partyzánů. Z hájovny Na Zakopaném dnes zbyla již jen stodola, pomoc tehdy
poskytoval hajný Štěpánek a jeho manželka. Dalším zastavením byl břeh nad
hladinou klíčavské přehrady, kde stávala hájovna Sv. Markýta – byla zbořena
v roce 1951 a dnes je zatopena. I tady se scházeli partyzáni u hajného
Černého, který je zásoboval potravinami. Zajímavostí je, že tu byl ukryt i
zraněný velitel bombardéru B 17 G, který spadl u Sýkořice na Podřežích
19.4.1945, kapitán Buford E. Stovall. Pokračovali jsme na hájovnu Kaly, kde
byl hlavní úkryt partyzánů u hajného Františka Mátla a jeho ženy. I tady se jim
dostávalo vydatné pomoci a někteří členové skupiny s ním byli ve spojení i po
skončení války. Poblíž hájovny byl v roce 1975 odhalen pomník jako
vzpomínka na partyzánský boj a hajného F. Mátla. Položením květin jsme
společně uctili památku.
Následovala návštěva Lesní správy Lány, kde se F. Konečný ml. zapsal do
pamětní knihy a obdržel od ředitele ing. Baláka knižní publikaci Lánská obora
s věnováním.
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Akce byla zakončena na Obecním úřadě ve Bělči, kde jsme společně
poseděli, přečetli záznamy z obecní kroniky, mapující návštěvy partyzánů
v minulých letech.
Celou akci provázel odborným výkladem Mgr. Karel Drvola, badatel
Kladenského muzea. Jeho informace byly velice zajímavé pro všechny
účastníky akce.
Pokud nám to situace dovolí, jsme připraveni tuto besedu uspořádat
v Kulturním domě na podzim letošního roku. Ti, kteří se zajímají o historii se
dozví od Mgr. K. Drvoly co se dělo v našem nejbližším okolí na konci války.
Poděkování F. Konečného patří Obci Běleč za uspořádání akce, Lesní správě
Lány za umožnění návštěvy pro něho památných míst, spojených s jeho
otcem a Mgr. Karlu Drvolovi za poutavé líčení konce 2. světové války v této
oblasti. /Roušky byly sejmuty při fotografování do obecní kroniky/
Jana Dvořáková

Z hájovny Na Zakopaném zbyla jen stodola

Bělečský kurýr
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Místo, kde stála hájovna Sv. Markýta

U pomníku F. Konečný ml., L. Kocman, ing. M. Balák, Mgr. K. Drvola
a hajní z LS Lány
Bělečský kurýr
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F.Konečný ml. Se starostou obce
u pomníku u hájovny Kaly

F. Konečný ml. před LS Lány

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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