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měsíčník

Zprávy z obce
Volby do Evropského parlamentu
Proběhnou již v pátek 5. a v sobotu 6. června. V Bělči se bude volit jako obvykle
ve volební místnosti na OÚ. S sebou je nutno vzít platný občanský průkaz. –st-

V případech poruchy na elektrickém vedení nevolejte na OÚ
Několikrát se v poslední době stalo, že byla porucha na elektrickém vedení.
Věřte, že plánované opravy jsou na OÚ v Bělči včas oznamovány a my je
zveřejňujeme. Nenadálé poruchy nám však hlášeny nejsou. Volat na náš Obecní
úřad nemusíte, nic se nedozvíte.
Zavolat si pro informace můžete na následující čísla:
Poruchy na elektrické síti 840 850 860
Poruchy na rozvodu vody 840 121 121
Poruchy na rozvodu plynu 1239
Pro úplnost přidávám i další důležitá čísla :
Hasiči 150
Policie 158
Zdravotníci 155
Jednotné tísňové volání 112

Několik velmi důležitých informací
Výběr stočného v Bělči proběhne v sobotu 6.6. od 9 hod do 10.hod.
Svoz popelnic v letním období pouze v pondělí v sudém týdnu. Další svoz
25.5.2009 a dále každých 14 dní.
Na OÚ je možno si zakoupit povolenky k lovu ryb na obecním rybníce.
Upozorňujeme občany na zahájení stavebních prací - budování vodovodu u
Dětského dopravního hřiště. Je nutno, aby si rodiče dobře hlídali své děti a
zabránili nebezpečí, že se děti zraní.
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Pro včelaře - Krajskou veterinární správou bylo vyhlášeno mimořádné
veterinární opatření k tlumení a prevenci moru včelího plodu. Ohnisko Tuchlovice, Srby a Smečno. Nařízení bude vyvěšeno na úřední desce.

Jednání na Státním fondu životního prostředí (dále SFŽP)
Všichni, kteří se zajímáte o dění v obci, víte o problému, který vznikl v červnu
loňského roku, kdy nebyla přeposlána naše splátka na kanalizaci z Mikroregionu
na SFŽP. Obec Běleč tuto situaci řešila podáním trestního oznámení na
neznámého pachatele. Od této doby 1.7.2008 z dlužné částky narůstalo penále.
Na schůzkách Mikroregionu jsme požadovali odstoupení předsedy a zprůhlednění
finančních toků. Zástupci ostatních obcí Mikroregionu se k nám však nepřipojili a
dosavadní stav ponechali beze změn. Zlom nastal až na posledním jednání, kdy
bylo pověření k podpisu a k jednání ve věci SFŽP svěřeno starostce Bratronic.
Byla vyvolána schůzka na SFŽP. Jednalo se o technických věcech kanalizace a
také o nezaplacené splátce, tedy o nepřeposlané splátce (kterou jsme my
Mikroregionu řádně a včas zaplatili) a o platbě penále z této částky. SFŽP odmítl
naši žádost o prominutí penále. Na základě mé žádosti a informací o stavu
financí v obci nám SFŽP vyšel vstříc a alespoň povolil splátkový kalendář. Splátky
byly navrženy ve výši cca 15 000,-Kč a to do konce letošního roku. Zároveň nám
zástupci fondu doporučili podat trestní oznámení. My už jsme takový krok udělali.
Na zastupitelstvu v Bratronicích záleží, kdy se k nám připojí. Každopádně je to
výdaj, který nám zasáhne do rozpočtu.
–st-

Kontrola Finančního úřadu
Při kontrole z finančního úřadu bylo zjištěno, že při výstavbě Dětského dopravního
hřiště nebyla dodržena rozpočtová pravidla. Obci byl doručen platební výměr na
částku 240 000,-Kč jako vratka dotace a další na částku 240 000,- Kč jako penále
z částky.
Po konzultacích na finančním úřadě jsem požádal o posečkání platby výměru a o
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a o prominutí penále.
Teď záleží na Ministerstvu, jestli našim žádostem vyhoví.
–stDaň z nemovitosti
Na obecní nástěnce u OÚ je vyvěšena Vyhláška Finančního úřadu v Kladně,
který oznamuje, že ode dne 30.4.2009 do 29.5.2009 je v budově Finančního
úřadu v Kladně v přízemí, ve dnech pondělí a středa od 8 do 17 hodin vyložen
k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o VYMĚŘENÍ DANĚ
Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2009 za nemovitosti nacházející se v územním
obvodu pro poplatníky, kteří mají trvalé bydliště nebo pouze nemovitosti v obci
Běleč. Další informace získáte nahlédnutím do vyhlášky a také přímo na
Finančním úřadě. Nezapomeňte, že pokud roční daň z nemovitosti nepřesáhne 5
tisíc korun, je splatná celá částka najednou a to nejpozději do 31. května.
–st-

-2-

Národní park v Bělči – pohled starosty
Minulý týden probíhala jednání o vzniku Národního parku (NP). Zástupci
dotčených obcí se účastnili besedy se zástupci Ministerstva životního prostředí
(MŽP), ochranáři z NP České Švýcarsko a starosty z obcí ležících v NP České
Švýcarsko.
Zástupci MŽP poukazovali na výhody, které přinese zřízení NP dotčeným obcím.
Starosta Krásné Lípy vyzdvihl spolupráci s NP. Sídlo NP je v Krásné Lípě na
náměstí. Jednoznačně negativně viděla zřízení NP České Švýcarsko starostka z
malé vesničky Růžová, která poukázala na problémy, které díky vzniku NP mají.
Sdělila, že v obci park lidé nechtěli, přesto tam byla vesnice zařazena.
Další jednání proběhlo v pátek 15.5. na Křivoklátě. Toto svolala Lesnická
společnost. Na jednání byli také starostové obcí Stožce a Modravy ze Šumavy.
Lesníci seznámili starosty s lesním hospodařením (těžbou a zalesňováním),
likvidací kůrovce na Křivoklátsku a prevence proti němu. Dále jsme se jeli podívat
na místo, které bylo poničeno při větrné smršti. Na tomto místě bylo jasně vidět,
kde prochází hranice Národní přírodní rezervace (NPR) a lesa. Kalamita v části
spravované lesníky byla vyčištěna, byla postavena oplocenka a vysazeny nové
stromky. Hned vedle - na území NPR byly stromy ponechány tak, jak ve smršti
popadaly.
Při besedách byla starostům ze Šumavy a Českého Švýcarska a také zástupcům
ochranářů
kladena
nejedna
otázka.
Například:
Otázka:
Odpověď:
Zvěř - nepůvodní ryby a zvěř
Omezení
počtu
likvidace
I.zóna - bez zásahu
Cyklisté pouze jim určené stezky
Pěší
jen
po
cestách
Místní
všude
Dřevo
Samovýroba
možná
Sportovní a jiné akce
Dle
zákona
povolení
Vyhlídkové lety
Zákaz
Speciální dotační tituly
Ano
Pozemky v NP
Předkupní
právo
Černé skládky na území NP
Likvidace skládek v režii NP
Ochrana přírody
NP zajistí vyšší stupeň ochrany
Co dále NP nabídne
Budování
naučných
stezek
Dále byly probírány důležité informace od starostů Modravy a Stožce z NP
Šumava, jejichž zkušenosti nám mohou být příkladem :
Dřevo z lesa k použití doma - omezené množství, někde vůbec ne.
Zákaz vstupu do lesa - I.zóna pro všechny. Zákon o ochraně přírody nad zákony
jinými
pokud
dochází
ke
střetu.
Problémy
při
stavbách.
Dotace na infrastrukturu nejsou 100%, pro malé obce problém mít vlastní podíl
Turistický ruch – turisté, tzv. jednodenní, přijedou podívají se, odjedou a tudíž v
obcích neutrácejí za služby. Zaměstnanost v obcích nebude vznikem NP nijak
narůstat - místní lidé tvoří malé procento
v činnostech NP.
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Místní lidé si zařizují živnosti, aby měli alespoň nějaký výdělek. Jak tyto živnosti
ovlivní vznik NP? Omezení zemědělské činnosti - chov a pěstování některých
plodin a zvířat. Předkupní právo na pozemky – ovšem pouze za odhadní cenu a
ne tržní.
Informace k připravovanému NP budou vyvěšeny na úřední desce před OÚ. Na
našem Obecním úřadě jsou k nahlédnutí fotografie kůrovcové kalamity na
Šumavě.
Starosta

Národní park v Bělči – pohled člena zastupitelstva
Měl jsem šanci zúčastnit se prvního oficiálního jednání o možnosti vzniku
Národního parku (NP) Křivoklátsko, kde se setkali zástupci všech dotčených
orgánů na straně jedné a starostové zainteresovaných obcí na straně druhé. Bylo
to jednání věcné, stručné a padlo mnoho podnětných názorů. Jedna myšlenka
tam však byla zdůrazněna několikrát, a to nutnost podat dostatek přesných,
objektivních a podstatných informací občanům, kteří nemají možnost si je sami
opatřit. Rád bych zde poskytl první dávku informací, které jsem zaznamenal, a
které považuji za podstatné a doufám, že objektivní.
CHKO Křivoklátsko loni oslavilo 30 let od svého založení. Myšlenka založení NP
je zde dlouho a nyní je opět aktuální. Ochrana území byla zřízena zejména pro
profil krajiny lemující řeku Berounku a rozlehlý a souvislý komplex lesa, který je
jedinečný nejen v rámci ČR, ale i Evropy. Poskytuje tak výjimečné přírodní prvky,
které si ochranu zasluhují. Hlavním cílem je zvýšená ochrana vzácných přírodních
společenstev a zvýšená péče o lesní porosty, které jsou nejrozmanitější u nás.
Konkrétně si lze ochranu představit zvýšením počtu lesního personálu,
hospodaření přírodě blízké (pěstební i těžební postupy) a vyšší kvalitu péče o naši
krajinu (odstraňování odpadků, údržba cest, značení apod). NP je navrhován z
96% na lesní půdu, vyhýbá se plochám intenzivně obhospodařovaným i
zastavěnému území – s výjimkou Karlovy Vsi. Důsledky vzniku NP tak drtivá
většina obyvatel Křivoklátska nezaznamená, tím spíše obyvatelé Bělče, neboť
vznikne v převážné většině na ploše současných I. zón CHKO, národních
přírodních rezervací a zvláště chráněných území, kam je vstup zakázán již dnes a
většina míst je beztak v obtížně přístupných terénech. Navíc, dle vyjádření
zástupců MŽP, bude vstup po cestách a značených trasách bez omezení, pohyb
po NP bude tak dále bez problémů. Naopak se uvažuje o možnosti zpřístupnění
některých lokalit pro místní obyvatele a navržení dalších turistických tras. Vše, co
je pro zdejší občany důležité, lze zakomponovat přímo do zákona o NP nebo do
prováděcí vyhlášky MŽP. Rovněž sběr lesních plodů, tedy i hub, není v NP
omezen. Další obava může být spojována s administrativní zátěží – ta zůstane
stejná jako v CHKO a na ní už jsme si zvykli. Co se týká konkrétních detailů při
péči o krajinu, floru i faunu (hmyzí kalamity, redukce či podpora některých druhů
rostlin a živočichů), tam bych vše s klidným srdcem nechal na kompetentních
odbornících. Strach o nedostatek dřeva na palivo je taktéž neopodstatněný. Jak
už bylo řečeno, v lese se bude hospodařit, jen poněkud jinak než doposud.
Stromy se budou normálně kácet a prodávat a sázet, ale na prvním místě bude
ochrana přírody jako celku, tak abychom zachovali zděděnou krásu našim
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potomkům. Toto jsou možná nehmatatelná pozitiva, ale jsou i jiné plusy.
Obec může dosáhnout zvýhodnění při žádostech o dotace. Určitě bude o
Křivoklátsko jako NP větší zájem a podpoří to turistiku a zvýší prestiž zdejších
lokalit. Bude zvýšená možnost najít pracovní uplatnění, buď přímo v NP nebo v
navazujících odvětvích i službách. Když shrneme všechna objektivní fakta,
dostaneme jasnou odpověď. Dle mého názoru nás vznik NP nijak neomezí a
může nám to přinést jen výhody. Jsem tedy jednoznačně pro. Každý z nás, které
tato problematika zajímá, by si však měl zajistit dostatečné množství ověřených
informací z více zdrojů tak, aby si mohl vytvořit objektivní názor a nepodléhal
často jednostranným a účelově zkresleným informacím ať už jsou z řad zastánců
či odpůrců NP. Pouze dostatek informací může zajistit objektivní, nezaujatý
pohled na věc.
Milan Cyrus, člen OZ

Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
Všem našim spoluobčanům, kteří v květnu a červnu slaví svá životní jubilea,
přejeme dobré zdraví a méně starostí. Jmenovitě blahopřejeme panu Josefu
Kotačkovi ke vzácným kulatým narozeninám, dále panu Karlovi Prachovi, paní
Zdeňce Zaspalové, paní Marii Burešové a paní Libuši Paterové. Přejeme vám
všem stálou osobní pohodu!
Starosta, Obecní zastupitelstvo a redakce
PODĚKOVÁNÍ
- Děkuji panu hajnému ze "Skalek "za poskytnutí dřeva na čarodějnice. Starosta
- Dovolte, abych jménem OZ a za bělečské tatínky poděkoval paní ředitelce
Dvořákové a paní učitelce Hříbalové z MŠ, že připravili krásné vystoupení našich
ratolestí ke dni matek. Malé děti v kulturním domě svým zpěvem a tancem
potěšily naše nejmilejší maminky a babičky. Překvapením byla i velká účast
domácích i přespolních. Je vidět, že dětské akce jsou stále velmi populární a nás
to moc těší.
Václav Fejfar
ZÁŽITKY Z VÝLETU DO ZOO + POZVÁNÍ NA DĚTSKÝ DEN V BĚLČI
V sobotu 16. května jsme uskutečnili výlet do Zoologické zahrady v Ústí nad
Labem. Byl uspořádán ke DNI DĚTÍ, a proto bude částka za dopravu uhrazena
z výtěžku z karnevalu, který se konal v únoru. Je jen škoda, že bělečských dětí se
moc nezúčastnilo. Tímto děkujeme p. Lachmanové a pani učitelce Ladě
Kalmusové, že neváhaly a vzaly na výlet s námi některé žáky ze základní školy
v Bratronicích. V hojném počtu se zúčastnili i tatínkové a strejdové z naší vísky.
Cestou jsme museli čelit několika dopravním překážkám, ale zdárně jsme je
překonali. V Ústí jsme viděli spoustu zvířátek a užili si nakonec i pěkné slunečné
počasí. Jelikož v ZOO pořádali Skautský den tak si děti i zasoutěžili a dostali za
odměnu nějaké ty dárečky. Budeme se těšit na další zajímavé akce.
Zároveň všechny zveme na tradiční Dětský
hodin na bělečském fotbalovém hřišti.
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den konaný 31.5.2009 v 10:00
Zuzana Fejfarová

Zprávičky z naší školičky
Pomalu se nám blíží konec školního roku, který utekl jako voda a co jsme dělali
poslední dobou? Na květnový svátek maminek jsme s dětmi připravili veřejnou
besídku v kulturním domě ve Bělči. Děti zde nejprve přivítaly několika básničkami
nové občánky. Poté začala samotná besídka, kde se recitovalo, zpívalo i tančilo
pro radost přítomných. Sál byl zaplněný a všichni se velmi dobře bavili. Hned
následující týden ve čtvrtek jsme odjeli s dětmi do kladenského loutkového
divadla na představení „Kocour Mikeš.“ A co nás čeká do konce roku? Nejprve to
bude oslava Dne dětí, další týden 11. června pojedeme na pohádku „Obušku z
pytle ven,“ která se bude odehrávat v zámecké zahradě v Kladně. Ve středu 17.
června k nám zavítá hudba, výchovný koncert pro děti si pro nás připravili učitelé
ze ZUŠ z Buštěhradu. Průběžně dojíždíme na plavecký výcvik do bazénu v
Tuchlovicích, který ukončíme poslední týden v červnu, kdy děti obdrží tzv. „Mokré
vysvědčení.“ V tento týden se také rozloučíme s našimi budoucími prvňáčky, tedy
dětmi, které od nás odcházejí. Letošní rok jich bude šest a všem samozřejmě
přejeme samé jedničky a hodné paní učitelky, učitele. Provoz MŠ Běleč v tomto
školním roce bude ukončen v pátek 3. 7. 2009 a znovu zahájen v úterý 1. 9. 2009.
Na závěr děkujeme rodičům dětí za výbornou celoroční spolupráci a
všem
hodným lidem, kteří nám pomáhají, krásné prázdniny a krásnou dovolenou Vám
za celý pracovní kolektiv školky přeje
Jiřina Dvořáková
Hlásí se ZŠ a MŠ Bratronice
Akce školy:
− 7.května - turnaj ve florbale v hale na Doksích – naše děti vybojovaly
1.místo, porazily Tuchlovice, Doksy i Družec! Děkujeme paní starostce
za dopravu.
− 15.května - praktická výuka a jízdy zručnosti na dopravním hřišti v Kladně
– žáci 4.ročníku poté získali „řidičák“ na kolo
− 16.května – výlet do ZOO v Ústí nad Labem – organizovaly maminky ze
Bělče a přidal se k nim náš turistický kroužek a paní učitelka s prvňáčky
− 19.května – výlet do ZOO Plzeň - naše MŠ společně s MŠ Družec
− 9.června – výlet za záhadným pokladem na hrad v Budyni nad Ohří – ZŠ
− 3.týden v červnu – 3denní výlet plný překvapení – ZŠ
Srdečně všechny zveme na „Zahradní slavnosti školy“,
které se konají v sobotu 6.června od 14 hodin v areálu ZŠ a MŠ Bratronice.
Na programu bude:
prohlídka školy, prodejní výstava, výstavky výrobků a prací žáků,
vystoupení dětí (zpěv, tanec, scénky, hra na nástroj….), občerstvení (něco
na zub, pivo, zmrzlina, gril), hudba atd.
Zároveň ve spolupráci s obcí a TJ Sokol Bratronice bude pro malé
návštěvníky připraven Den dětí – soutěže, hry a další atrakce.
Přijďte se podívat, co je u nás nového a co všechno naše děti umí. Jakákoliv
pomoc z Vaší strany je vítaná. Předem Vám děkujeme.
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Napište nám na zs.bratronice@email.cz nebo zavolejte 312 659 130, 312 520
463, 736 540 811. Sponzorské dary vybíráme po celý rok. Sponzory školy najdete
na www.zsbratronice.cz/sponzori.html.
Fotky ze školních akcí a další informace o škole si můžete prohlédnout na
webových stránkách školy www.zsbratronice.cz. Děkujeme všem našim
příznivcům.
Přejeme všem příjemné čekání na čas prázdnin a dovolených.
Jitka Tenklová, ředitelka
Malí turisté se opět hlásí
Za pěkného a slunečného počasí jsme vyrazili směrem na Šarváš. Tuto cestu už
dobře známe. Tentokrát nás čekalo příjemné překvapení v podobě vyprávění o
přírodě, o naší Zemi. Dozvěděli jsme se hodně zajímavostí o lesních stromech a
poznávali jsme rostliny, které pro nás dosud byly neznámé. Za pěknou vycházku,
získání nových znalostí a slaďoučké odměny patří poděkování Anežce Cyrusové
a její mamince, které nám věnovaly svůj volný čas.
Na další setkání se těší - Denisa, Kristýna Č., Klára, Štěpán, Olda, Jára, Michal a
Vašek.

Snímek z výletu do ZOO v Ústí nad Labem. Kam se dáme teď?
-7-
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Firma Elektrowin informuje občany
Každá koruna dobrá
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde se dá.
Nárůst spotřeby elektrické energie v České republice za období let 1989–2005
činil osm procent, v oblasti domácností však až 53 %. Málokdo si však uvědomí,
že velkých úspor může dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných
elektrospotřebičů.
Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické
energie a o 62 % méně vody než průměrný model roku 1985. Špičkové lednice si
dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání s typickým modelem roku
1990.
Podle průzkumu z letošního léta 99 % českých domácností vlastní alespoň jednu
lednici, 50 % z nich je starší než pět let. Novou ledničku si 55 % českých
domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest až deset let. Kvůli poruše ji přestává
používat 47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího
modelu.
U praček je vybavenost domácností podobná, vlastní je 96 % z nich. Starších pěti
let je 48 % praček.
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili,
kdybychom si koupili spotřebič nový, energeticky úsporný. I když jde jednorázově o
nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně
zrychluje.
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický
štítek. Základní vodítko je označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A
pro ty nejúspornější až po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické
třídy a přináší i další užitečné informace (spotřeba vody, hlučnost apod.).
Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím
starým?
Starou, ale ještě funkční lednici 13 % domácností někomu zdarma věnuje, osm
procent prodá do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent
takový spotřebič nějakým způsobem dál používá.
Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro občany síť
míst, kde je možné vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností
3900 obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých žije
přes 87 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především ve sběrných
dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení. Sběrných dvorů je ke konci
roku 2008 zapojeno více než 600 ve 440 městech, prodejců 2200 prodejen
elektrospotřebičů a sběr probíhá také prostřednictvím mobilních svozů, které jsou
smluvně zajištěny ve více než 4000 obcích.
-9-

Dětem se na výletě v ZOO Ústí nad Labem velice líbilo, že si mohly některá
zvířátka pohladit.

Ale na děti nečekala jen živá zvířátka. Velkou zábavu jim poskytlo i dětské hřiště.
- 10 -

Bělečský sport
Bělečské okruhy již po dvaadvacáté
22.ročník cyklistického závodu Bělečské okruhy se uskuteční v Bělči v sobotu
30.5.2009 od 9:30 hodin.

Zároveň chystáme také Dětské cyklistické závody, které proběhnou v neděli
31.5.2009 od 14:00 hodin.
Kategorie závodníků budou utvořeny podle věku přihlášených dětí, zde jsou
předběýžně připravené kategorie podle věku malých závodníků:
do 4 let
do 6 let
do 10 let
do 14 let

Ceny: 1., 2. a 3. místo v katergorii pohár a medaile.
U menších dětí je na trati možnost doprovodu 1 dospělé osoby na kole
(samozřejmě v rámci fair play)
Start: na silnici směrem na Chyňavu za Bělčí (v zatáčce u koní).
A důležitá informace: Závod se pojede na uzavřené silnici ze Bělče směrem na
Chyňavu.
Délka tratí pro jednotlivé kategorie bude uzpůsobena na místě podle
počtu dětí a jejich schopností a vybavení.
Těšíme se na všechny závodníky!
Luděk Hykl, organizátor
- 11 -

Bělečský fotbal
Dalšími zápasy pokračovala pro naše fotbalisty jarní část soutěže.
V sedmnáctém kole jsme přivítali Velkou Dobrou B. Lídr tabulky vedl po
prvním poločase 3:0, nám už se povedlo pouze dvěma trefami V. Bureše
snížit na konečných 2:3. K dalšímu utkání jsme odjeli na Doksy, kde jsme
proti místnímu béčku dokázali Kochleflem pouze vyrovnat na 1:1. Domácí
pak přidali šest branek a my jsme si odvezli debakl 7:1. Proto asi nikomu
nevadilo, že jsme následující víkend měli volno ( Slovan Kladno B odhlásil
soutěž). Odpočatí jsme nastoupili o týden později opět k zápasu na hřišti
soupeře, tentokrát nás přivítalo béčko Kamenných Žehrovic. V bělečském
dresu poprvé po návratu ze Lhoty nastoupil D. Trousil, který se hattrickem
postaral o výhru 3:1. Do těžkého zápasu se Stochovem se nám proto
nastupovalo lépe. Z výborného utkání se nám se štěstím podařilo vybojovat
za bezbrankovou remízu bod (hosté nastřelili čtyři tyče). Poslední dva
zápasy už konečně mohly udělat radost i trenérovi V. Trousilovi, který po
zápase oslavil padesátiny. Hráči, vedení a fanoušci SK Běleč mu ještě
jednou dodatečně přejí všechno nejlepší.
Výsledky SK Běleč:
Běleč
–
V. Dobrá B
2:3 (V. Bureš 2)
7:1 (Kochlefl)
Doksy B
–
Běleč
Běleč
–
Slovan Kladno
zrušeno
K. Žehrovice B
–
Běleč
1:3 (D. Trousil 3)
Běleč
–
Stochov
0:0
Tabulka IV. Třídy po 21. kole:
1.V. Dobrá B 46 bodů, 2.Stochov 40, 3.Slavoj Kladno 34, 4.Stehelčeves
34, 5.Družec 33, 6.Lhota B 32, 7.Doksy B 24, 8. SK Běleč 22, K.
Žehrovice B 22, 10.Vinařice 21, 11.Švermov 21, 12.Unhošť 16, 13.
-kafDřetovice 13.
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