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Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zv. seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet platných hlasů

258
170
169

!!!!! NABÍDKA: VINÁRNA V BĚLČI K PRONÁJMU !!!!!
Obecní zastupitelstvo rozhodlo :
Vyhlašujeme záměr o pronájmu nebytových prostor v čp. 28 - vinárna
Prostory - vinárna + kuchyň + chodba + sklad + 2x WC s umyvadly.
Prostory budou pro zájemce zpřístupněny 23.6.2010 od 10 – 11. hodin.
Podmínky pronájmu - pravidelná otevírací doba, údržba prostor a zařízení,
pravidelný úklid nebytových prostor a prostranství před vinárnou, pravidelná
platba nájmu 3000 Kč/měsíc, při využívání "zahrádky" zajistit dodržování nočního
klidu.
Po dohodě s bývalým nájemcem možno odkoupit vybavení provozovny.
Písemné nabídky doručte na OU Běleč v úředních hodinách,nejdéle však do 30.6.
2010 do 19 hodin s označením – Výběrové řízení –vinárna – neotvírat.
Účastníci výběrového řízení budou písemně vyrozuměni.
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Další důležité zprávy
Odečty spotřeby vody z vodoměrů v červnu
Samoodečet je možné nahlásit e-mailem na adresu odecty@svas.cz, či
telefonicky na čísle 840 121 121, a to nejpozději do 30.6.2010.
V Bělči budou odečítači: Kougl, Jirásková - tel. 725 806 885
Kolaudace kanalizace Běleč - Bratronice
V letošním roce bude s největší pravděpodobností zkolaudována kanalizace.je
hotova veškerá dokumentace k části Dolní Bezděkov a k části Bratronice.V
červenci by se měla dát do pořádku dokumentace obce Běleč. Mezi obcí Běleč a
Bratronicemi probíhají jednání o vypořádání kanalizace - její převod na obce.
Stočné - platby první sobotu v měsíci.
Do konce června je nutné uhradit poplatky.
Vyzvedněte si smlouvy na hrobová místa.
Známky na popelnici pro II.pololetí už je možno zakoupit ne OU.Cena zůstává
stejná jako v pololetí prvém.
Volné místo v Bělči pro nezaměstnaného vedeného na ÚP
Možná již někteří víte, že jsem neprodloužil pracovní smlouvu dvěma
pracovníkům, které zaměstnával Obecní úřad s dotací z pracovního úřadu. Tito
pracovníci bohužel delší dobu neplnili dobře své pracovní povinnosti a myslím, že
nikdo si v dnešní době nemůže dovolit plýtvat finančními prostředky zbytečně. Po
tomto mém nepopulárním kroku se hned objevily různé drby a dohady a dokonce i
nějaké osobní urážky ze strany příbuzných bývalých pracovníků obce. Já jsem
však nedošel k rozhodnutí v posledních dnech. Situace byla nepříjemná již delší
dobu. Vše jsem tedy konzultoval před několika měsíci s pracovníky Úřadu práce.
Bylo mi doporučeno, abych nechal smlouvy "doběhnout" a dále je neobnovoval.
Což jsem také učinil. Nikomu z pracovníků jsem nesliboval nic do budoucna -řídil
jsem se podle doporučení ÚP. Jestli si někdo myslel, že vše bude jako v minulých
letech ačkoli věděl, že se mu blíží ukončení smlouvy, je to jen jeho problém.
Už jsem se také v této souvislosti od několika občanů dozvěděl, že mi tohle
spočítají v podzimních volbách. To samozřejmě mohou. Já jsem přesvědčen, že
je za mnou vidět dost práce, kdo se zajímá o dění v obci, ví, v jak těžké
hospodářské situaci naše zadlužená Běleč už několik let je. A kdo chce, ten vidí,
že i v takové situaci se nám mnohé podařilo. Věřte mi nebo ne, i porážku ve
volbách přijmu se vztyčenou hlavou. Já totiž vím, že funkce není to nejdůležitější
pro můj život. V letošním roce mě potkalo několik velkých neštěstí v mém
osobním životě. V tomto kontextu se zdá takové strašení ztrátou funkce starosty
opravdu úplně nedůležité.
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Jelikož jsou v naší obci ještě další nezaměstnaní, než Ti kterým jsem smlouvu
neobnovil, VYZÝVÁM je, pokud chtějí pracovat a chtějí se podílet na zkrášlení
obce, aby se přihlásili na OU, nejlépe písemně. Rád s nimi projednám jejich
případnou spolupráci s obcí.
Mohu z ÚP přijmout ještě jednoho pracovníka. I na zkrácený úvazek.
Požaduji ovšem plné pracovní nasazení, skutečná práce dle počtu hodin ve
smlouvě, používání ochranných pomůcek, žádný alkohol v pracovní době, plnění
pracovních úkolů dle zadání. Nezaměstnaní, kteří nechtějí taková pravidla
dodržovat, ať se nehlásí.
Nebude-li zájem mezi nezaměstnanými, kteří na obci ještě nepracovali, obrátím
se na nezaměstnané z okolních obcí.
Zaměstnání pracovníků je plně v kompetenci starosty - viz zákon.
Nepořádek u zastávky autobusu dělá hlavně bělečská mládež.
Pod kulturním domem a u zastávky autobusu se často pohybuje bělečská
mládež, grilují nebo pouze sedí na lavičkách. Zůstává však po nich mnoho
odpadků rozházených po okolí. Již několikrát jsem prostranství nechal uklidit
pracovníky obce. Mladí to vzali nejspíš jako samozřejmost. To ale tak není. Obec
dále nebude zajišťovat úklid po lidech, kteří si po sobě mohou a mají uklidit sami.
Pokud se bude tento nepořádek opakovat, bude obecní zastupitelstvo písemně
obesílat jmenovitě všechny mladé lidi, kteří budou na těchto místech viděni. Je
nám jasné, že všichni nedělají nepořádek, ale všichni se na těchto místech
scházejí. Mohou tedy lépe ohlídat těch několik svých nepořádných kamarádů.
Zároveň chci poděkovat všem, kteří se do teď starali o úklid obce a předem děkuji
těm, kteří tak budou činit i nadále.
Starosta
Námitky proti zřízení Národního parku Křivoklátsko
Starosta městysu Křivoklát v minulých dnech odeslal na Ministerstvo životního
prostředí "Námitky proti zřízení NP Křivoklátsko", které vám pro informaci
přetiskujeme:
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ing. Vladimír Dolejský, PhD.
ředitel odboru péče o národní parky
Věc: Námitky k návrhu na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a k návrhu na
vymezení zón ochrany navrženého Národního parku Křivoklátsko.
Zastupitelstvo městysu Křivoklát v souladu s ustanovením § 40 odst. 3, zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje
tímto v zákonné lhůtě námitky k návrhu na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a
k návrhu na vymezení zón ochrany v navrženém Národním parku Křivoklátsko.
Zastupitelstvo městysu Křivoklát na svém veřejném zasedání dne 3.5.2010 vyslovilo
nesouhlas s předloženým návrhem na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a
návrhu na vymezení zón ochrany navrženého Národního parku Křivoklátsko.
Zastupitelstvo městysu Křivoklát nesouhlasí se zařazením katastrálního území
Křivoklát do navrhovaného Národního parku Křivoklátsko.
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Odůvodnění:
Území, které je navrhováno k začlenění do Národního parku Křivoklátsko, nelze
podřadit pod definici národního parku tak, jak to stanoví ust. § 15 odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění. Zákon v §15 odst. 1, jednoznačně definuje území,
která lze vyhlásit za národní parky, jako rozsáhlá území, jedinečná v národním či
mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností
málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají
mimořádný vědecký a výchovný význam. Křivoklátsko je území, které bylo vytvořeno a
přetvářeno činností člověka již od ranného středověku, rostliny a živočichové
vyskytující se na území Křivoklátska, se vyskytují i v jiných částech území ČR a z
hlediska vědeckého a výchovného není tato krajina ničím výjimečná. Jedná se tedy o
území, které je historicky lidmi kulturně obhospodařované, proto tyto lokality nemohou
splňovat podmínku zákona, že by se jednalo o území s přirozeným nebo lidskou
činností málo ovlivněným ekosystémem. Tento náš argument potvrzuje v materiálu k
NP i MŽP, neboť konstatuje, že se na navrženém území NP Křivoklátsko přirozené
lesy ve smyslu vyhlášky č. 60/2008 Sb. nevyskytují. Materiál MŽP k vyhlášení NP
Křivoklátsko je tedy vnitřně rozporný a rovněž v rozporu s ust. § 15 zákona č.
114/1992 Sb.
Důvodem rozhodnutí je rovněž stanovisko občanů, kteří trvale žijí v k.ú. Křivoklát.
Dne 12.6.2009 v 16.00 hod proběhla v místním Hotelu Sýkora beseda k záměru
vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Besedy se zúčastnili zástupci MŽP, AOPK a
CHKO Křivoklátsko, aby přednesli a obhájili zamýšlené vyhlášení NP Křivoklátsko. Na
této besedě byl starosta městysu Křivoklát vyzván občany Křivoklátu k uspořádání
ankety na téma: souhlas či nesouhlas s vyhlášením NP Křivoklátsko. Výsledky ankety
byly následující: 77,88% dotázaných občanů nesouhlasí s vyhlášením NP
Křivoklátsko. Stanovisko občanů městysu Křivoklát je pro Zastupitelstvo městysu
Křivoklát závazné.
Dalším důvodem tohoto rozhodnutí je omezení vlastnických práv obce k dotčenému
území, omezování pohybu nejen místních občanů, ale i návštěvníků městysu Křivoklát
v dané lokalitě, vodáků, osob vykonávající rybářské a myslivecké právo a vlastníků
rekreačních objektů stojících v těsné blízkosti předpokládané hranice navrhovaného
NP Křivoklátsko.
Městys Křivoklát tímto poukazuje na snížení výnosovosti a hodnoty majetku a na
snížení atraktivity území. V neposlední řadě bude mít vyhlášení NP Křivoklátsko
negativní dopad i na podnikání obce a jejích občanů v oblasti turistiky, kultury a sportu
a na příjem obce z těchto aktivit. Dále je třeba upozornit na skutečnost, že příroda
v této oblasti je historicky a tradičně využívána obecně lidmi za účelem sběru rostlin,
plodů, dřeva a provozování turistiky, včetně cykloturistiky a vyhlášením národního
parku budou tyto činnosti výrazně omezeny či přímo zakázány. Zastupitelstvo
městysu tedy s tímto negativním zásahem do obecného užívání přírody v této lokalitě,
vyslovilo zásadní nesouhlas. Dále městys Křivoklát nesouhlasí s návrhem na
vyhlášení národního parku z důvodu špatných zkušeností s lokalitami již zařazenými
do národních parků viz. NP Šumava, kde postupně dochází k dalšímu omezování
hospodaření bez náhrady vznikající újmy a ke značným škodám na majetku. Obec ani
občané obce nemají žádné záruky kompenzace takto způsobené újmy. Jsme
přesvědčeni, že je zcela legitimní a v souladu s Ústavou ČR a především s Listinou
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základních práv a svobod bránit se proti zásahům do vlastnického práva a bránit se
proti zásahům do práv na svobodné podnikání. Máme za to, že nelze omezovat tato
práva, ať již pro zájem společnosti nebo ochrany určité součásti přírody, aniž by bylo
zaručeno vyrovnání způsobených ekonomických ztrát. Současnou legislativu náhrad
takto způsobené újmy považujeme za nedostatečnou a ve společnosti je kritizována
pro neodpovídající výši náhrady oproti skutečně vzniklé újmě.
Dále je nutné poukázat na skutečnost, že vyhlášení národního parku bude mít jistě
dopad na státní rozpočet. Při porovnání nákladů na provoz stávajících národních
parků je nutné počítat i se značnými náklady na provoz budoucího NP Křivoklátsko,
které se promítnou do státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že v případě vyhlášení NP
Křivoklátsko přestanou být veškeré lesní pozemky na jeho území předmětem daně
z nemovitosti ve smyslu ust. § 2 zákona č. 338/1992 Sb., neboť by se jednalo o lesy
zvláštního určení podle §8 odst. 1 písm. c) zákona 289/1995 Sb., dojde tak ke snížení
výtěžku daně z nemovitostí. V době hospodářské krize a v době hledání úspor ve
státním rozpočtu, je zarážející, že MŽP přichází s návrhem na vyhlášení tohoto
národního parku a tedy i s návrhem na další zatížení státního rozpočtu.
Zastupitelstvo městysu Křivoklát vyslovuje zásadní nesouhlas s návrhem na
vymezení zón ochrany navrženého Národního parku Křivoklátsko, zejména se
zařazením území městysu Křivoklát do I. a II. zóny ochrany Národního parku
Křivoklátsko.
V případě, že dojde k vyhlášení Národního parku Křivoklátsko na území městysu
Křivoklát, včetně zařazení území městysu Křivoklát do I. a II. zóny ochrany Národního
parku Křivoklátsko, zvažuje městys Křivoklát stížnost k ústavnímu soudu, případně i
stížnost k Evropské komisi a dalším orgánům EU do Bruselu. Omezení ve využívání
krajiny způsobené zvýšenou ochranou životního prostředí v této lokalitě bude mít
zcela zásadní vliv na ohrožení konkurenceschopnosti podnikajících subjektů, majitelů
lesních a zemědělských pozemků.
Závěr: Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a uplatněným námitkám
Zastupitelstvo městysu Křivoklát vyslovuje zásadní nesouhlas s návrhem na
vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a návrhem na vymezení zón ochrany
navrženého Národního parku Křivoklátsko a vyslovujeme nesouhlas s návrhem
na vymezení I. a II. zóny ochrany NP na katastrálním území městysu Křivoklát.
Mgr. Milan Naď, starosta městysu Křivoklát

Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
Všem našim spoluobčanům, kteří v červnu a červenci slaví svá životní jubilea,
přejeme dobré zdraví a méně starostí. Jmenovitě blahopřejeme paní Libuši
Paterové, paní Anně Michálkové, panu Josefu Kučabovi, panu Jaroslavu
Jiřikovskému, panu Miroslavu Burešovi k pěkným polokulatinám, paní Marii
Zuskové, paní Věře Svobodové, paní Anně Krobové k velice vzácnému životnímu
jubileu, paní Mileně Šnoblové a paní Jaroslavě Kouglové ke krásným kulatým
narozeninám. Přejeme vám všem stálou osobní pohodu!
Starosta, OZ a redakce
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Zprávičky z naší školičky
Vážení přátelé,
měsíc červen je předzvěstí prázdnin a dovolených. Z naší malé školky odchází do
1. ročníku ZŠ celkem pět dětí. Ze Bělče to je Natálka Prachová a Míša Samec a
ze Sýkořice Vojtík Hříbal, Lukášek Linc a Kubík Trešl. Přejeme jim, aby se všem
ve „velké škole“ líbilo a nosili domů co nejvíce jedniček.
S našimi školáky se slavnostně rozloučíme ve středu 30. června. Provoz MŠ
končí v pátek, 2. července 2010 a nový školní rok 2010/11 se zahájí ve středu 1.
září 2010.
Osobně bych chtěla poděkovat za výbornou celoroční spolupráci zastupitelům
obce, v čele s panem starostou. Kdyko-li se vyskytl ve školce nějaký problém, byl
rychle řešen. Také všem hodným lidem za pomoc při sběru víček z Pet-lahví a
starého papíru. V neposlední řadě děkuji svým spolupracovnicím za spolehlivost,
pomoc a zajištění správného chodu školky. Čeká na ně zasloužená dovolená a
věřím, že nabydou nové síly na další školní rok.
Krásné léto plné sluníčka a příjemné prožití dovolených Vám všem přeje,
Jiřina Dvořáková, v.z. řed. MŠ Běleč.

Hlásí se ZŠ a MŠ Bratronice
Konec školního roku se přiblížil tak rychle, že jsme se nestihli ještě vzpamatovat z
jeho začátku :-) Děti jsou již duchem na prázdninách a čekání na ně jim
zpříjemňují četné akce, které se v červnu konají. Před námi jsou ještě výlety,
spaní ve škole, zahradní slavnosti a vysvědčení.
Ale než se vysvědčení rozdá, shrňme si nejdůležitější sportovní soutěže,
kterých jsme se zúčastnili, nebo ještě okusíme, i když se letos sešly ve velmi
krátkém časovém sledu:
- ukončujeme školní florbalovou ligu posledními zápasy. Děti si ji samy navrhly,
připravily a organizovaly - bezva, za tohle je obzvláště laudujeme (chválíme), a
pak že naši študentíci nejsou akční (někdy až velmi)
- sice nám v březnovém florbalovém turnaji malotřídek uteklo první místo „o
fous“(asi páně učitelův), ale…………….
- nejnapínavější akce nás čeká 15.června, jedeme na celorepublikový turnaj ve
florbalu do Hradce Králové („Florbalmánie 2010“), do „hvězdného týmu“
malotřídních škol Kladenska byli vybráni za naši školu: Tomáš Kukla, Petr
Ondráček, Šimon Procházka, tak jim držte palce……pro naše sportovce to bude
určitě úžasný zážitek a zkušenost
- 10.června jsme se zúčastnili turnaje ve vybíjené na ZŠ Libušín, postavili jsme
dvě družstva a obě se umístila v první desítce (6. a 8. místo) byla príma nálada,
skvělé výkony……no prostě paráda
-a 16.června – hurá - pojedeme na fotbálkový turnaj mladších žáků (první až pátá
třída) opět do Libušína, máme opět dva týmy, uvidíme co naši drazí čutálisté
předvedou, máme se na co těšit, neboť konkurence bude velká
Během letošních prázdnin škola ovšem osiřelá rozhodně nezůstane. Hned
1.července nastupuje zatím ještě nevybraná firma na rekonstrukci hygienických
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zařízení školy i školky. Budeme jí všichni fandit, aby požadované úpravy stihla
nejpozději do poloviny srpna, neboť následovat bude úřední a papírový maraton
se žádostmi a schvalovacími procesy na krajském úřadě, stavebním úřadě,
krajské hygieně a MŠMT (zápis do rejstříku škol). I malé zpoždění celé akce by
mohlo ohrozit slavnostní otevření školy a hlavně školky 1.září.
Psali jsme již v minulých číslech, přesto ještě jednou připomínáme:
− 22.června výběrové řízení na místo učitelky mateřské školy. Zájemci
se mohou ještě stále hlásit - zaslat životopis s motivačním dopisem
můžete mailem nebo písemně na adresu školy. Máme dosud 4
podané žádosti.
− „ZAHRADNÍ SLAVNOSTI ŠKOLY 2010“ - neděle 20.června – ve 13
h fotbálek na hřišti, 14 h dveře školy a školky dokořán, 16 h živé
vystoupení dětí, výstavy prací dětí, fotografie z historie školy,
občerstvení, stánek se zmrzlinou a s pivem, hudba.... Těšíme se na
Vás. Budeme rádi, když se k nám připojíte nejen sportovně na
fotbalovém utkání, ale i relaxačně při přípravě pohoštění. Uvítáme
také jakékoliv sponzorské dary. Předem děkujeme všem příznivcům
za spolupráci.
30.června vysvědčení a rozloučení se žáky 5.ročníku, kteří odcházejí na
2.stupeň do škol na Kladně.
Další informace a fotografie ze školních akcí najdete na našich webových
stránkách www.zsbratronice.cz.
Přejeme všem krásné pohodové prožití léta a dětem veselé prázdniny plné
sluníčka, kamarádů a nových zážitků.
Jitka Tenklová a Kamil Libich

Snímek je
vzpomínkou na
letošní květnový
cyklistický závod
Dětské bělečské
okruhy.
První závodníci se
připravují na start.
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Bělečský fotbal
Dobře si vedou naši fotbalisté ve III. třídě kladenského okresu. V jarní části
soutěže předvádějí bojovný i pohledný fotbal, který jim dvě kola před koncem
ročníku 09/10 přinesl očekávanou záchranu. Cesta ale byla těžká, protože i
ostatní týmy ze spodních pater tabulky získávaly hodně bodů, našich současných
29 by v jiných ročnících znamenal klidný střed tabulky. SK Běleč odehrál na jaře
dvanáct utkání, ve kterých vstřelil 26 gólů a získal 17 bodů.
Mistrovská utkání jaro 2010:
SK Běleč
–
Doksy B
Dřetovice
–
SK Běleč
SK Běleč
–
Brandýsek B
SK Běleč
–
Slavoj Kladno
SK Běleč
Buštěhrad
SK Běleč
Švermov
Kochlefl, Fejfar)
Stochov B
SK Běleč
Hykl z pen)
SK Běleč
Družec
Unhošť
SK Běleč
SK Běleč
K. Žehrovice B
Stehelčeves
SK Běleč
Trousil)
SK Běleč
Lhota B

2:0
2:0
1:3
2:1
1:4
6:1

(Pavlis, O. Tyburec)
(Čermák)
(Bureš z pen, Pavlis)
(Čermák)
(F. Trousil 2, Hykl 2,

0:6

(F. Trousil 4, Kochlefl,

1:2
2:0
3:0
3:3

(Pavlis)
(F. Trousil 2, M. Tyburec)
(D. Trousil, Dvořák, F.

1:1

(Hykl)

Tabulka III. třídy po 25. kole:
1. Družec 66 bodů, 2. Lhota B 43, 3. Unhošť 39, 4. Švermov 37, 5. Stehelčeves
37, 6. Doksy B 37, 7. Brandýsek B 35, 8. Slavoj 34, 9. Dřetovice 34, 10.
Buštěhrad 30, 11. Běleč 29, 12. Vinařice 29, 13. Stochov B 28, 14. K. Žehrovice B
23.
Poslední zápas sehrají fotbalisté Bělče 19.6. od 17 hodin na půdě Vinařic. Po
tomto utkání proběhne tradiční rozloučení se sezónou, tentokrát v klubu Jumbo.
Všichni fanoušci jsou samozřejmě zváni.
A o dalším víkendu, v sobotu 26.7. se SK Běleč zúčastní jednodenního turnaje
v Sýkořicích o pohár Obecního úřadu. Soupeřem jim bude domácí tým, Bratronice
a FC Kings Praha.
-kafBělečský Kurýr, měsíční zpravodaj Obecního úřadu Běleč,
vydává obec Běleč, člen mikroregionu Bratronicko; OÚ Běleč čp. 64, 273 63,
pošta Bratronice; tel. 312 659 151, e-mail: belec@belec.cz,
Registrace na Ministerstvu kultury e.č. MK ČR E 10593
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