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měsíčník

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Běleč
ODS
32 hlasů
Pravý blok
1 hlas
ČSSD
14
ČSNS
1
KSČM
11
EDS
1
NS
4 hlasy
KDU-ČSL
1
Strana soukromníků
2
Starostové a nezávislí 1
Věci veřejné
2
SNK
1
Suverenita
2
Strana zelených
1
Voleb se účastnilo 74 oprávněných voličů = 29,35 %. Nevolilo 70,65 % voličů.

!!!!! NABÍDKA: VINÁRNA V BĚLČI K PRONÁJMU !!!!!
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 17.6.2009 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 28.6.2009 v době od 10 - 11 hod.
Podmínky pronájmu - pravidelná otevírací doba, údržba prostor a zařízení,
pravidelný úklid nebytových prostor a prostranství před vinárnou, pravidelná
platba nájmu, při využívání "zahrádky" zajistit dodržování nočního klidu.
Po dohodě s bývalým nájemcem možno odkoupit vybavení provozovny - cena
190 000,-Kč
Písemné nabídky doručte na OÚ Běleč nejdéle do 2.7.2009 do 15 hod.
Označení obálky - vinárna - výběrové řízení neotvírat.
Účastníci výběrového řízení budou písemně vyrozuměni.
Výběrové řízení se bude konat 2.7.2009 od 19 hodin a to proto, aby nový
nájemce mohl vinárnu ihned otevřít a využít tak prodlouženého víkendu na
počátku července.
OZ se usneslo, že nájemné bude v důsledku krize stejné, jako měl předchozí
nájemce. Nájemné se bude navyšovat každým rokem pouze o inflaci.
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Další důležité zprávy
Výběr stočného proběhne na Obecním úřadě v Bělči v sobotu 4. července 2009
od 9 -10 hodin. Další výběr proběhne až 1. srpna 2009.
Dovolená na Obecním úřadě a v místní knihovně bude v termínu od pondělí 13.
7. do neděle 26. 7. 2009. Proto si prosím vyřiďte na OÚ své záležitosti včas.
POZOR! Známky na popelnice a ostatní poplatky je nutno zaplatit nejdéle
do pondělí 29.června - v úředních hodinách. Tento termín je poslední - kvůli
účetní uzávěrce. Do 29.6. je také nutno uhradit poplatky za separovaný odpad.
Děkujeme za pochopení.
Mateřská školce v Bělči její dětičky zamávají naposledy v pátek 3. července
a poté se do ní vrátí až po prázdninách v úterý 1. září 2009.
Termíny letních svozů popelnic - 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., ...
Stále máme problémy s odpady v obci.
Vážení občané, je hezké, že si uklízíte ve svých příbytcích, ale svůj nepotřebný
odpad si dejte do popelnice nebo při větších rozměrech odpadu vyčkejte na
velkoobjemové kontejnery, které máme v obci na jaře a na podzim. Odkládat
odpad ke kontejnerům před obchodem a ještě takový, který tam nepatří, je sice
pro někoho jednoduché, ale pro vzhled obce nepřijatelné. Umyvadla, koberce,
pytel s odpadem - nameteným někde v garáži, skla do aut a kbelíky se zbytky
barev do těchto kontejnerů doopravdy nepatří a vy tak zakládáte v obci černou
skládku! Obec nemá žádné prostory, kam by tento odpad uložila. Sami byste si
takový odpad před domem také nenechali. A kdyby vám někdo jiný takový odpad
dal před dům, jistě by se vám to nelíbilo. Kontejnery na velkoobjemový odpad
máme 2x ročně, a stává se, že firma odveze kontejner v pondělí ráno a večer již
máme u obchodu postavenou věc, která se mohla dát do kontejneru. Možná, že je
někdo z nás velmi pohodlný, nebo to dělá schválně, ale okolí obchodu, kam chodí
všichni občané Bělče, to rozhodně na kráse nepřidá.
Starosta
Zubní pohotovost - může se vám hodit!
Dům zubní péče je nově otevřený v budově bývalých kasáren v ulici Sportovců v
Kladně (nedaleko Sletiště). Za návštěvu zde zaplatíte regulační poplatek 90
korun, můžete přijít i bez objednání - v ordinačních hodinách ve všedních dnech i
o víkendech. Podrobnější informace o ordinačních hodinách a nabídce služeb
získáte na telefonních číslech 312 240 440 a 608 065 784.
BLAHOPŘEJEME
Všem našim spoluobčanům, kteří v červnu a červenci slaví svá životní jubilea,
přejeme dobré zdraví a méně starostí. Jmenovitě blahopřejeme paní Anně
Michálkové, panu Josefu Kučabovi, panu Jaroslavu Jiřikovskému, panu Miroslavu
Burešovi, paní Marii Zuskové, paní Věře Svobodové, paní Anně Krobové, paní
Mileně Šnoblové a paní Jaroslavě Kouglové. Přejeme vám všem stálou osobní
pohodu!
Starosta, Obecní zastupitelstvo a redakce
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Beseda k Národnímu parku Křivoklátsko
V pátek 12.6.2009 odpoledne pořádal Městys Křivoklát besedu se zástupci
CHKO, LČR, Agentury pro ochranu přírody a starosty s Národního parku Šumava
a České Švýcarsko. Po seznámení s problematikou a názory jak "Ochránců" tak i
"Lesů" se k problematice zřízení NP vyjádřil i starosta Šumavské Modravy a
starostka z obce Růžová, jejíž katastr spadá do Národního parku. Proběhla
bouřlivá diskuse. Zástupci LČR a CHKO odpovídali jak na otázky občanů, tak i
rybářů z místní rybářské organizace.
Pro dobrou informovanost všech občanů přetiskujeme i celý zápis z této besedy:

Beseda s občany k připravovanému návrhu
Národního parku Křivoklátsko
V pátek 12.6.2009 v 16.00 hod se v Hotelu Sýkora uskutečnila beseda
k připravovanému návrhu Národního parku Křivoklátsko, kterou iniciovalo
Zastupitelstvo městysu Křivoklát. Účast na besedě přijal RNDr. Petr Hůla,
vedoucí správy CHKO, AOPK, ing. Vladimír Dolejský, PhD, vedoucí
odboru péče o národní parky Ministerstva pro životní prostředí, RNDr.
František Pojer, ředitel AOPK Praha, za navrhovatele Národního parku
Křivoklátsko. Za Českou lesnickou společnost Křivoklát pozvání přijal
předseda ing. Miroslav Pecha. Starostovi městysu Křivoklát se podařilo
zajistit i účast představitelů samospráv obcí nacházejících se v již zřízených
národních parcích. Ze severu Čech přijela paní starostka Helena Křížková
z obce Růžová a z jihu Čech pan starosta Bc. Antonín Schubert z obce
Modrava, předseda mikroregionu Šumava západ. Beseda byla připravena
na základě informací a návštěv, které pro starosty dotčených obcí
připravili, jak Ministerstvo životního prostředí, tak i Česká lesnická
společnost. Besedu zahájil starosta městysu Mgr. Milan Naď úvodní
informací o připravovaném záměru vyhlášení Národního parku
Křivoklátsko Ministerstvem životního prostředí ČR. Dále podle programu
vystoupili všichni zúčastnění hosté. RNDr. Petr Hůla uvedl prezentaci
celého záměru vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, zároveň byla
ukázána celá plocha zamýšleného parku s rozdělením do jednotlivých zón.
Poté vystoupil ing. Miroslav Pecha s argumenty, které vyvracely důvody
pro vyhlášení NP. Prezentoval dosavadní hospodaření generace lesníků i
ochranářů v dotčených lesích. Představitelé samospráv z jihu a severu Čech
byli dotázáni starostou městysu na jejich zkušenosti, před vyhlášením
národních parků České Švýcarsko a Šumava až po současnost. Oba
zastupitelé samospráv se shodli na skutečnosti, že Ministerstvo životního
prostředí z proklamovaných slibů před vyhlášením NP, jich po vyhlášení
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moc nerealizovalo. Další otázkou bylo podílení se obcí na správě národních
parků účastí v Radě parku. Oba starostové shodně prohlásili, že Rada parku
je pouze poradní orgán ředitele národního parku a i když dojde k určitým
dohodám, rozhodující slovo má pouze ředitel, pokud k dohodě nedojde,
rozhoduje Ministerstvo životního prostředí. Starosta městysu položil
nejdiskutovanější otázku občanů městysu, jaká omezení vyplývají pro
občany dotčených obcí s vyhlášením národního parku. Starosta obce
Modravy i starostka obce Růžová potvrdili, že došlo k omezení vstupu
občanů do lesa. Po dlouhé a rozsáhlé diskusi s občany RNDr. Petr Hůla
prohlásil, že bude garantovat volný vstup do připravovaného národního
parku, včetně I. zóny, sběr lesních plodů a lov ryb beze změn, vůči
současnému stavu. K lovu ryb se vyjádřili zástupci MO ČRS Křivoklát, pan
Andrle a zástupce MO ČRS Rakovník pan Lev. K jejich dotazům pan Hůla
odpověděl, že řeka zůstane ve správě a hospodaření místních organizací,
jako dosud bez omezování v docházce a lovu. Na přímý dotaz občanů při
diskusi zda je nějaká souvislost mezi připravovaným záměrem vzniku NP a
projektem vodovodu a kanalizace na Křivoklátsku, odpověděl pan P. Hůla,
že ano a Státní fond životního prostředí bude přihlížet v případě vzniku NP
k tomuto faktu, tudíž bychom měli v takovém případě daleko větší šanci
uspět v dotačním řízení. Starosta našeho městysu zodpovídal dotaz občanů,
zda má vliv nesouhlas občanů a samosprávy obce s vyhlášením NP. Tak
tedy, podle citace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, není
k vyhlášení NP nutný souhlas samosprávy, ale její případný nesouhlas
velmi ztěžuje prosazení vyhlášení NP zákonem Poslaneckou sněmovnou.
Beseda byla svolána právě proto, aby občané dostali všechny dostupné
informace k záměru vyhlášení NP, protože starosta městysu a
Zastupitelstvo chce znát jejich názor, který je pro ně závazný. Svůj postoj
budou moci všichni občané vyjádřit písemnou formou s vlastním
podpisem, až budeme společně znát všechny podmínky, za kterých by měl
být připravovaný NP vyhlášen.
K této problematice ještě doplňuji, že má-li některý z Bělečských občanů nějaký
dotaz ohledně vzniku Národního parku, může ho přinést v písemné podobě na
OÚ. My pošleme tento dotaz na Správu CHKO do Zběčna. Pracovníci CHKO pak
dodají odpovědi. Pro občany, kteří se zajímají o problematiku zřízení NP, uvádím
i internetové stránky: www.mvcr.cz - tam rozklikněte legislativu a dále zákony
- zákon o ochraně přírody je pod č. 114/1992 Sb. Zákon pojednává o ochraně
přírody, ale také o podmínkách zřízení NP. Po jeho prostudování bude každý z
vás vědět, co zákon umožňuje a co ne.
Starosta
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Hlásí se ZŠ a MŠ Bratronice
Blíží se konec školního roku a děti se už nemůžou dočkat prázdnin. Červen jsme
začali malou oslavou Mezinárodního dne dětí – 1.6. si děti ze školy zahrály na hřišti
fotbal a vybíjenou, dostaly sladkou odměnu. Paní učitelky ze školky připravily pro malé
děti soutěže na hřišti u školky a také spoustu odměn.
Hlavní oslava proběhla ovšem v sobotu 6.6. - Zahradní slavnosti + Den dětí. Počasí
nám sice nepřálo, i přesto věříme, že se vám v naší škole líbilo a zavzpomínali jste si
tu na staré časy. Chci poděkovat paní starostce za podporu při konání akce, také TJ
Sokol Bratronice za pěkně připravený program pro děti, všem rodičům, kteří nám
pomohli s přípravou pohoštění nebo nám nabídli fotografie a nahrávky z akce, všem
lidem, kteří nám pomáhali při úklidu po dešti, zaměstnancům školy, kteří měli s
přípravami i s „následky“ akce hodně práce, a v neposlední řadě všem sponzorům –
získali jsme nejen dárkový šek od Moucha týmu a Plácaček v hodnotě 2.222 Kč, ale
na dobrovolném vstupném ve škole se nastřádalo 3.368 Kč. Děkujeme všem!!!
Korunky využijeme jako příspěvek dětem na výlety a na nákup hraček. Byla to naše
první zkušenost s podobnou velkou společnou akcí a rozhodně ne poslední. Počasí
nás neodradí a příští rok se můžete do školy a na vystoupení našich dětí přijít podívat
znovu a vrátit se na chvíli zpátky do dětských let.
4.června se někteří žáci 3.-5.ročníku zúčastnili turnaje ve vybíjené ve škole v Libušíně
– tentokrát sice nepřivezli vítězný pohár jako z florbalu na Doksích, zato si ale
odnášeli cennou zkušenost a hezké zážitky. I prohrát je někdy důležité. 11.června
vyrazily děti do Libušína znovu – tentokrát hrát fotbal. Počasí opět nepřálo, medaile
také žádné nepřivezly, zážitky byly přesto hodnotné a děti bojovaly jako lvi. Jen trochu
štěstí jim chybělo.
Školáci si užili 9.června výlet na Vodní hrad v Budyni nad Ohří – vyzkoušeli si
středověké zbraně, nakoupili dárky pro maminky, prohlédli si tvrz, vyslechli zajímavé
povídání slavných historických osobností, zahřáli mozkové závity při plnění kvízových
úkolů na naučné stezce a zhlédli představení šermířů a rytířů na nádvoří. Sice jsme v
závěru trochu zmokli, ale to nám výlet nepokazilo.
Čeká nás ještě 3-denní výlet na Orlík a okolí a společný jednodenní výlet se školkou
na zámek Ploskovice. V souvislosti s výlety a s dalším placením ve škole bych chtěla
apelovat na rodiče – nenechávejte nic na poslední chvíli. Faktury musíme platit
dopředu a hradíme je ze školních nebo ze svých peněz a pokud děti nosí koruny až
ráno před akcí, je s tím akorát chaos. Konkrétně s 3-denním výletem, který je
organizovaný přes cestovní kancelář – dovolenou si přece také neplatíte v den
odjezdu..... Děkujeme a věříme, že se polepšíte :-)
Děti z MŠ také připravují besídku na závěr školního roku spojenou s rozlučkou
předškoláků – v září už půjdou do školy. Besídka se koná v úterý 23.6.
Vysvědčení školáci dostanou v úterý 30.června a pak hurá na prázdniny..... Mateřská
škola je otevřena do pátku 3.července, pak znovu od pondělí 31.srpna. Školáky
přivítáme slavnostně v úterý 1.září. Těšíme se na nové prňáčky.
Žákům 5.ročníku, kteří odcházejí na druhý stupeň do různých škol v Kladně (ZŠ v
Rozdělově, Sportovní gymnázium Kladno nebo 11.ZŠ u bývalé Delvity) přejeme
hlavně úspěchy, hodně nových kamarádů a potěší nás, když na nás nezapomenou a
přijdou se do školy v Bratronicích zase brzy podívat a pochlubit se, co nového
dokázali.
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Pište nám na zs.bratronice@email.cz nebo volejte 312 659130, 312 520463, 736
540811. Každý váš nápad je vítaný. 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 krásný čas prázdnin a dovolených, ať načerpáte nové síly.
Jitka Tenklová, ředitelka

Elektrowin říká: 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.
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Bělečský fotbal
Dalšími zápasy pokračovala pro naše fotbalisty jarní část soutěže. Ve 22. kole jsme
odehráli těžké utkání ve Stehelčevsi. Nerovný terén nám dělal v úvodu velké
problémy, i proto jsme rychle prohrávali 2:0. Hru i skóre jsme ale v dalším průběhu
zápasu vyrovnali a nakonec si odvezli bod za remízu 3:3. Branky vstřelili D. Trousil, K.
Hykl a K. Fejfar z penalty. O týden později jsme na domácím hřišti přivítali Vinařice.
S tabulkovým sousedem bylo k vidění velmi kvalitní utkání, ze kterého jsme nakonec
po gólu V. Bureše ze 75. minuty odešli vítězně. V prvním poločase nedal penaltu K.
Fejfar. I v dalším zápase jsme měli za soupeře tým, který je v tabulce pod námi, Baník
Švermov. Zaskakující trenér Z. Trousil toho svým svěřencům v úvodu utkání moc
vytýkat nemohl, po gólech D. Trousila a F. Trousila jsme rychle vedli 2:0. Domácím se
ale podařilo ještě do poločasu snížit, ve druhém se naše hra opět zlepšila a
zaslouženě jsme vyhráli. K poslednímu zápasu na hřišti soupeře v této sezóně jsme
odjeli do Družce. Před zápasem jsme museli řešit nečekané problémy se sestavou, na
plac tak musel i trenér V. Trousil, ve druhém poločase ho dokonce vystřídal Z. Trousil
st., který si tak zahrál i se svým nejmladším synem Davidem. Bohužel v tomto zápase
skončila série, kterou jsme nastartovali právě po příchodu D. Trousila do našeho týmu.
Ve Družci jsme po pěti zápasech odešli poraženi, když jsme si odvezli debakl 6:0.
V posledním utkání přivítáme tradičního soupeře, TJ Unhošť. Výsledek tohoto zápasu
a konečnou tabulku sezóny 2008/2009 vám přineseme v následujícím vydání Kurýra.

Výsledky:
Stehelčeves – Běleč
Běleč – Vinařice
Švermov – Běleč
Družec – Běleč

3:3 (2:1)
1:0 (0:0)
1:2 (1:2)
6:0 (3:0)

Tabulka III. třídy po 25. kole:
1. Stochov - 52 bodů
2. V. Dobrá B - 50
3. Lhota B - 39,
4. Družec - 39,
5. Slavoj Kladno - 36,
6. Stehelčeves - 35,

7. Běleč - 29

Branky: D. Trousil, K. Hykl, K. Fejfar
Branka: V. Bureš.
Branky: D. Trousil, F. Trousil

8. Doksy B - 29
9. Vinařice - 27
10. K. Žehrovice B - 25
11. Unhošť - 25
12. Švermov - 21
13. Dřetovice - 17
(Slovan Kladno B soutěž odhlásil)
-kaf-
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