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měsíčník

Zima se po několika letech ukázala v pravé podobě. Vánoce již tradičně
nebyly bílé a venkovní teploty v prosinci také příliš zimu nepřipomínaly. Počasí se
však radikálně změnilo na počátku roku. I v naší vesničce napadlo mnoho sněhu,
i u nás udeřily silné mrazy. Jsou dokonce tak silné, že se na bělečském rybníku
opět bruslí. Z toho mají velkou radost hlavně děti. Mrazy jsou ale i tak silné, že
mohou zamrzat některá zařízení u domů nebo automobily a to rozhodně lidem
radost nedělá…

Zprávy z obce
Problémy s odvozem popelnic. V pondělí 5.1.2009 provedla svozová firma svoz
odpadu, a to pouze v části naší obce. Bylo to způsobeno tím, že V Bělči prováděli
svoz pracovníci, kteří zde byli poprvé. Starosta oznámil firmě tento nedostatek ve
svozu a vedoucí dopravy zajistil ve stejném týdnu ještě další svoz, kterým již bylo
dáno vše do pořádku.
-ouPráce na opravě kostela pokračují i v letošním roce. Někteří občané si jistě
všimli, že se v kostele i přes nepřízeň počasí pracuje. Firma by během několika
týdnů měla dodělat strop. Práce se zdržely z důvodu nutné opravy části střechy.
Z jednání na Magistrátu města Kladna - odboru památkové péče vyplynulo, že se
hledají prostředky na obnovu našeho kostela. Jednalo by se o využití Evropských
fondů na obnovu a údržbu památek. Další zajímavé a podrobnější informace se
dozvíte z článku M.Cyruse, člena OZ Běleč dále v tomto listu.
-stPozor na tenký led na našem rybníce! Rodiče dětí, které rády bruslí, by měli
upozornit své ratolesti na nebezpečí u přítoku do našeho rybníka od hřiště. V
těchto místech je led tenký a mohlo by se stát, že by se dítě mohlo probořit do
ledové vody. Ve zpravodajských relacích médií už bylo mnoho zpráv o proboření
lidí na rybnících. Byly to nejen děti, ale i hodně dospělých. Nebezpečí nelze
podceňovat. Vstup na led je pouze na vlastní nebezpečí. Za děti zodpovídají
rodiče a tak by měli na své děti dávat větší pozor.
-stDůležité upozornění pro občany! V důsledku nízkých teplot může dojít k
poškození těsnosti spojů u hlavního uzávěru plynu u Vašich nemovitostí. Je třeba
občas zkontrolovat zda není plyn v blízkosti HUP cítit. V případě úniku je třeba
kontaktovat specializovanou firmu. Telefony nebo adresy firem najdete na
internetu nebo ve Zlatých stránkách.
-st-1-

Povídání o našem bělečském kostele.
Naše obec se, na rozdíl od mnoha "bohatších" vesnic v okolí ,, může
pyšnit překrásnou stavbou kostela sv. Mikuláše a přilehlé zvonice. Byl
jsem osobně přítomen několika povzdechům představitelů obcí jež kostel
ani kapli nemají. Musíme být vděčni našim předkům za to, že kostel v
naší obci stojí, a to na výjimečném místě a tvoří tak jedinečnou
dominantu našeho venkovského sídla s téměř ladovskou malebností. Na
druhou stranu si musíme přiznat, že obec i občané o tento středobod
vesnice projevují pramalý zájem. Danou situaci si lze v prvé řadě
vysvětlit samozřejmě technickým stavem kulturní památky, který za
minulého režimu značně utrpěl. Církev, potažmo obec zdědila stavbu
zchátralou z venku, ale hlavně uvnitř. Vzhledem k problémům s
financováním církve samotné a s tím souvisejícím problémem údržby
většiny sakrálních staveb, se tomuto stavu nemůžeme divit. Připočteme-li
do této rovnice úbytek věřících a kněží, kteří by kostely a kaple
naplňovali jejich původním posláním, rovná se fakt, že se v bělečském
kostele již druhým rokem opravuje spadlý kazetový strop malému
zázraku. Vděčíme za to, a myslím si, že občané Bělče bez ohledu na
jejich vyznání, by měli být za takovýto počin vděční, především
Římskokatolické farnosti ve Zbečně, jmenovitě panu faráři Jánu Petrovičovi a
stavebnímu odboru Arcibiskupství pražského. Společně již druhým rokem
žádají o dotace z Havarijního fondu Ministerstva kultury ČR a Krajský
úřad Středočeského kraje. Celá akce je velice nákladná a obnovuje
památku bez jakékoliv naší spoluúčasti. V době, kdy má obec nemalé
problémy se splácením kanalizace a nemůže se na podobných akcích
finančně podílet, jsem považoval za vhodné zmínit se o probíhající
opravě naší architektonické chlouby a poděkovat tak na dálku těm, jež
investují do budoucnosti naší obce. Vedle díků bych závěrem přidal ještě
přání mnoha úspěchů a pevného zdraví v tomto roce Vám všem.
Milan Cyrus.

Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
Všem našim spoluobčanům, kteří v měsících lednu a únoru slaví svá životní
jubilea, přejeme dobré zdraví a méně starostí. Jmenovitě blahopřejeme paní Evě
Bartošové, panu Ladislavu Kniežovi k hezkým polokulatinám, paní Růženě
Matějovské, panu Ladislavu Noskovi, paní Jindřišce Šnoblové, paní Jiřině
Dudové, panu Janu Dzurkovi, panu Jiřímu Dvořákovi, pánům Jiřímu Rohlovi
staršímu a Karlu Hyklovi staršímu, kteří v únoru oslavují pěkné kulaté narozeniny,
a panu Jiřímu Zelenému. Přejeme vám všem co nejlepší zdraví, osobní
spokojenost a stálou pohodu!
Starosta, obecní zastupitelstvo a redakce
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Zveme všechny malé i velké
na

D Ě T S K Ý

K A R N E V A L

který se bude konat v sobotu 21. února 2009
od 14:00 hodin v Kulturním domě v Bělči.
Čeká vás nejen spousta zábavy,
ale i sladkých odměn
a samozřejmě BOHATÁ TOMBOLA!
Za organizátory Zuzana Fejfarová

Zprávičky z naší školičky
Čas letí obrovským tempem a už tu máme další rok, ve kterém asi mnohé z nás
čeká spousta práce a starostí, ale také plno radosti i štěstí. Toho štěstí a radosti
bych přála nám všem co nejvíce.
U nás ve školce před vánočními prázdninami úspěšně proběhla „Vánočka,“
besídka dětí pro rodiče. Děti přednášely zimní a vánoční básničky, zpívaly koledy.
Paní učitelka Soňa je doprovázela na kytaru. Myslím si, že se besídka podařila a
všem líbila. Nyní každý den využíváme s dětmi možnost sáňkování a bobování, u
kostela jim to pěkně jezdí. Také jsme měli problémy s topením, ale toho se velmi
ochotně ujal pan Bůžek a vše už funguje tak, jak má. Všichni mu moc děkujeme i
za jeho sponzorský dar, kterým nám umožnil sledovat veškeré televizní programy
vhodné pro děti.
Na závěr bych chtěla upozornit, že zápis do MŠ Běleč se bude konat ve čtvrtek
22. ledna 2009, v době od 13 do 15 hodin.
Přeji všem hezké zimní dny a příští měsíc se opět setkáme na těchto stránkách.
.
Jiřina Dvořáková
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FOTBAL

Poslední prosincovou neděli se fotbalisté zúčastnili tradičního turnaje na
umělé trávě ve Družci. Proti silnějším soupeřům z vyšších soutěží naši
borci nepropadli a odehráli s nimi vyrovnané zápasy. Jediné vítězství pak
brali po výhře nad domácími (1:0).
V celkové tabulce skončili na šestém místě, o kterém rozhodl až poslední
zápas. V něm jsme podlehli Doksům 4:2 a ty nás tak díky lepšímu
vzájemnému zápasu přeskočili. Vítězem turnaje se překvapivě stal
účastník okresního přeboru SK Velké Přítočno.
Výsledky SK Běleč:
SK Běleč – Lhota (I. A třída)
SK Běleč – V. Přítočno (OP)
SK Běleč – Družec (III. třída)
SK Běleč – Braškov (I. B třída)
SK Běleč – Doksy (I. B třída)

1:2
1:2
1:0
4:8
2:4

Po novém roce zahájili fotbalisté přípravu na novou sezónu, která začne
koncem března. Trénují každou sobotu na fotbalovém hřišti a v pondělí a
středu se scházejí v kulturním domě, kde po náročném výběhu pracují na
kondici.
Poslední únorový víkend je pak čeká třídenní soustředění v Deštném
v Orlických horách, kde se bude pracovat na posílení fyzické kondice a
utužování kolektivu.
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pošta Bratronice; tel. 312 659 151, e-mail: belec@belec.cz,
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