duben 2010

4. číslo

XIII. ročník

měsíčník

Starosta obce Běleč
svolává

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
na středu 28. 4. 2010 od 20 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Mimo jiné bude na programu oficiální vyjádření zastupitelů
k záměru vyhlášení NP Křivoklátska.

Zprávy z obce – krátce
OÚ děkuje za disciplinovanost občanů při úklidu velkoobjemového odpadu. Do
kontejnerů bylo dáno to co tam mělo být.
Poplatky: V sobotu 1. května mohou občané uhradit na OÚ stočné. V ten den
budou úřední hodiny 7 - 10 hodin.
Poplatek ze psů ještě neuhradilo ještě několik občanů. Mělo být zaplaceno do
konce února! Žádáme dlužníky o urychlené doplacení.
Dále je nutno uhradit poplatky za SEPAROVANÝ ODPAD.
Občané si mohou v úředních hodinách na OÚ vyzvednout smlouvy na hrobová
místa.
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Od soukromého vlastníka jsme získali několik okrasných keřů, které jsme vysadili
na několika místech v obci. Starosta děkuje za tento dar.
V obci byly odbornou firmou opraveny přechody pro chodce.
Povolenky k lovu ryb na našem rybníce pro rok 2010 jsou k dispozici na OÚ Beleč
OÚ poskytl 1000 Kč na ceny pro děti, které se zúčastní Dětské hasičské soutěže
ve Zbečně. S DHS Zbečno máme uzavřenu smlouvu o zajištění požární ochrany.
Při požárech v naší obci se hasiči ze Zbečna významně podílejí na jejich likvidaci.
Ze soukromých prostředků byla na tuto soutěž poskytnuta částka 2000Kč.
Od května bude v Bělči znovu zahájen svoz bioodpadu.
Svoz bude vždy v úterý a v pátek. V úterý z toho důvodu, aby se v pondělí mohly
posekat také obecní pozemky a v úterý byl zajištěn svoz i pro obec.
Jako loni i letos bude nutno rozdělovat trávu a listí od větví. Budou-li na jedné
hromadě shrabky trávy s listím smíchané s větvemi, nebude dotyčnému svoz
uskutečněn. A samozřejmě nebude bioodpad odvezen tomu, kdo nebude mít
uhrazeny veškeré poplatky. Tedy nejen poplatky za biodpad, ale všechny povinné
poplatky. Termíny jejich uhrazení jsou vyvěšeny na úřední desce, byly otištěny
v Bělečském Kurýru a přesto jsou v obci dlužníci, kteří ještě nezaplatili některé
poplatky za loňský rok. Takovým občanům obec sloužit nebude dokud své dluhy
neuhradí.
Od května začíná letní svoz popelnic.
Bude i nadále probíhat jedenkrát za 14 dní, vždy v pondělí v sudém týdnu. První
svoz by měl být 3.5.2010. V případě, že by došlo ke změně termínu ze strany
svozové firmy, budeme o tom informovat v obecním rozhlase.

Odpověď prezidenta republiky na dopis o snaze
zřídit Lesnický park Křivoklátsko.
Vážený pane předsedo,
obdržel jsem od Vás dopis, ve kterém mě zvete na vyhlášení Lesnického parku
Křivoklátsko, které proběhne u příležitosti konference „Křivoklátské lesnictví ve 3.
tisíciletí" konané v rámci „Evropského týdne lesů." Velmi si Vašeho pozvání vážím
a děkuji za něj. Vzhledem k řadě pracovních povinností, které určují můj program
na dlouhé měsíce dopředu se však musím z účasti na Vaší konferenci omluvit.
Přírodní bohatství, které skýtají křivoklátské lesy, jsem poznal již dávno před tím,
než jsem jako prezident republiky začal pravidelněji přebývat na zámku v Lánech.
O to více jsem s obavami sledoval diskuze o možném vyhlášení národního parku
na území křivoklátských lesů. Dobře totiž vím, že by to byl nemalý zásah do
každodenních životů občanů žijících v tomto krásném koutu naší země. Podobné
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snahy vnímám jako boj minoritních zájmových skupin, kteří si zcela
nepochopitelně a trestuhodně přivlastňují právo rozhodovat o částech naší země,
které chtějí před většinou z nás ostatních chránit. S tím se nemohu smířit. V prvé
řadě pro mě člověk není něčím, před čím by měla být příroda chráněna, člověka
považuji za její přirozenou součást. Navíc jsem přesvědčen, že o jakémkoliv
území by si měli rozhodovat především sami občané, kteří v něm žijí a nikoliv od
místa odtržení úředníci často s extrémními názory v oblasti ekologie. Opakovaně
jsem byl překvapen reakcí místních starostů, kteří nebyli příliš detailně
informováni o tom, v jaké fázi se diskuze o případném vyhlášení národního parku
nacházejí. To by se nemělo stávat a věřím, že i Vaše organizace může v této
souvislosti k větší informovanosti místních občanů přispět.
Ve svém dopise píšete, že vyhlášení tzv. Lesnického parku je protiváhou snahám
zakonzervovat Křivoklátsko pomocí vyhlášení bezzásahového národního parku.
Rád bych tomu věřil, ale nejsem přesvědčen, že se zastánci vyhlášení národního
parku s tímto stavem dlouhodobě spokojí. Hrozí riziko, že se Lesnický park stane
pouze mezikrokem k vyhlášení již zmíněného národního parku. Buďte si, prosím,
tohoto rizika dobře vědomi. Obecně jsem přesvědčen, že kvalita lesů závisí
především na kvalitě a odbornosti práce Vás lesníků, nezbytné ohleduplnosti jeho
návštěvníků a až následně na jakékoliv institucionální formě.
Vážený pane Pecho, ještě jednou děkuji za pozvání na Vaší konferenci a přeji
Vám, ať se daří křivoklátské lesy chránit a kultivovat takovým způsobem, který
neomezí životy místních a bude naopak v souladu s jejich zájmy.
S přátelským pozdravem Václav Klaus
Milí bělečtí!
Sdružení Galerie Osiková Loď
u kostela sv.Mikuláše
vás zve 1. května 2010
na

„L i v i n g B ě l e č a i r“
- od 15:00 Dětský strašákový průvod po vsi
- od 17:00 Vernisáž:
obrazy Eva Lešková a Anna Irmanovová,
fotografie Silvia Giachello a Linda Scholtz,
socha Peter Balhar,
děti - téma tajemství cesta
- od 17:30 Čtení poezie
- od 19:00 Hudba: Stan the Man, Zrní, Zdavu, PHS Janele z Liků...
Občerstvení zajištěno
Vstup dobrovolný
Zisk z této akce poputuje na účet pro opravy kostela
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Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
Všem našim spoluobčanům, kteří v březnu a dubnu 2010 slaví svá životní jubilea,
přejeme dobré zdraví a méně starostí. Jmenovitě blahopřejeme panu Jiřímu
Paterovi, paní Olze Gaydošové, panu Karlu Fejfarovi, panu Jindřichu Albrechtovi,
paní Ivance Bůžkové, panu Františku Michálkovi a k hezkým kulatinám paní Marii
Portové. Přejeme vám všem stálou osobní pohodu.
Starosta, OZ a redakce
VÍTÁME
Do naší obce se nedávno přistěhovala paní Matyášová se svou rodinou. Přejeme
jim, aby se jim v Bělči líbilo a aby se nám všem společně dobře žilo.
Starosta, OZ a redakce
Jaro v okolí Vůznice
Po letošní dlouhé zimě je konečně jaro v plném proudu. Všechno se začalo
zelenat, v lesích kvete spousta podléšek, podbělů, dymnivek, orsejů, podbílků
šupinatých a dalších kytiček. Přesto, že je všude tak krásně, opět jsme se
přesvědčili o tom, že je mezi námi pořád ještě dost lidí, kteří nevědí, kam by se
měl dávat odpad. Od pátku 16. do neděle 18. dubna jsme prováděli tradičně sběr
odpadků a našli jsme spousty obalů od potravin, kelímků, plastových i skleněných
lahví, ale také několik pneumatik, rozebranou ledničku, pytle se ztvrdlým
cementem? Je neuvěřitelné, co všechno lidé odvezou do řadu kilometrů
vzdáleného lesa místo toho, aby to zahodili do své popelnice nebo do tříděného
odpadu. Lidé si snad vůbec neuvědomují, jak si tím ničí prostředí, v němž žijí.
Spolek hradu Jenčov

Slet ∏arodějnic
arod jnic
Odstartujeme v pátek 30. dubna 2010 v 18:00
z fotbalového hřiště Josefa Zaspala v Bělči.
Nej čarodějnice či čarodějové budou odměněni
Pro děti bude připraven buřtík na opečení!

Pozvánka na další výlet pro rodiče s dětmi.
V sobotu 5.června 2010 budeme ve spolupráci se Svazem žen v Kamenných
Žehrovicích ze Bělče vypravovat autobus na další dětský výlet, tentokrát do ZOO
a Dinoparku v Plzni. Podrobnější informace uveřejníme v příštím čísle Kurýra.
Zájemci se mohou přihlásit u Vaška Fejfara nebo v Žehrovické „Květince“.
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Pozvánka na výlet do muzea moderní vědy
a techniky
TECHMANIA v Plzni - Věda a technika divadlem a hrou nejen pro děti
Odjezd autobusu v sobotu 22. Května 2010 v 8 hodin
ze zastávky v Bělči
Pro děti bude připraven program:
Vyšetřování zločinu a výcvik nových agentů

Doprava: 100,- Kč/ za osobu -předem
Vstupné v muzeu:
Děti do 4 let ZDARMA
Děti 4-15, studenti a důchodci: 90,- Kč
Dospělí: 140,- kč
Skupiny nad 10 osob: 75,- Kč/ osoba
Skupiny s výukovým programem a průvodcem: 85,- Kč/osoba

Rodinné vstupné: 300,- Kč (max. pro 5 osob, z toho alespoň 1 dospělý
a 1 dítě do 15 let)

Vstup do muzea bude pro všechny děti ZDARMA. Zaplatíme je
z vybraného vstupného z dětského karnevalu jako dárek ke Dni
dětí.
Zájemci nechť se hlásí paní Zuzaně Fejfarové nebo na
telefonu: 603 105 815
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Elektrowin radí (placená inzerce)
Rady, jak nespáchat ekologický zločin
Lednice, stará, ale funkční, vhodná na chatu, značka za odvoz. Celkem typický
inzerát, ze kterého je jasně patrná dnešní tržní hodnota starých spotřebičů. Ani takový
inzerát přitom už často nezabere.
České chaty a chalupy už jejich majitelé vybavili vesměs podobným způsobem,
nejčastěji ovšem z vlastních zdrojů. Letité spotřebiče mají navíc proti těm současným
několikanásobně větší spotřebu energie, takže i mnozí chataři si raději pořídili nové.
Nezbývá tedy, než se i takových, zatím stále „použitelných“ domácích pomocníků,
zbavit stejně jako těch, co už definitivně přestali fungovat.
Rada první: Zapomeňte na kutilství! Soused sice možná dodnes používá sekačku
s motorem z pračky nebo kompresor demontovaný z lednice, zároveň ale má na triku
ekologický zločin. Olej a hlavně freony, které přitom unikly, příroda jen tak nepromlčí.
Vysloužilé elektrospotřebiče může každý občan odevzdat zdarma k ekologické
likvidaci, ale jen v případě, že jsou kompletní!
Rada druhá: Vyhněte se popelnicím! Lednici nebo pračku nenacpete ani do velkého
kontejneru na komunální odpad, takový fén ano. Velikost spotřebiče ale není důležitá:
do směsného odpadu nepatří žádný z nich. Jejich výrobcům ukládá zákon povinnost
zajistit ekologickou likvidaci „vysloužilců“. K jejímu financování slouží takzvané
recyklační příspěvky, které jsou součástí ceny nových výrobků. Nezvyšujte tedy
výdaje, které mají města a obce s likvidací směsného odpadu: hradí je beztak z vašich
peněz. Za spotřebič hozený do popelnice nebo postavený vedle ní můžete navíc
dostat pokutu až 20 000 korun!
Rada třetí: Najděte správné místo! K legálnímu odkládání starých elektrozařízení
slouží takzvaná místa zpětného odběru. Vytvářejí je města a obce, prodejci elektro
nebo třeba servisy ve spolupráci s kolektivními systémy. To jsou partneři, jejichž
prostřednictvím výrobci plní své zákonné povinnosti. Nejbližší takové místo vašemu
bydlišti najdete na internetu (na stránkách největšího kolektivního systému
ELEKTROWIN, který zajišťuje zpětný odběr elektrospotřebičů v celé České republice
– www.elektrowin.cz). Poradí vám také na vašem obecním či městském úřadě.
Samozřejmostí už dnes je, že váš starý spotřebič odveze prodejce, který k vám domů
dopraví nový.
Rada čtvrtá: Počkejte na mobilní svoz! Pokud to máte k nejbližšímu sběrnému
místu daleko, počkejte, až vaše obec či město příště zorganizují mobilní svoz odpadu.
Zákon stanoví, že je třeba to udělat minimálně dvakrát do roka. ELEKTROWIN
například nabízí svazkům obcí a mikroregionům zdarma Putující kontejner, který je
možné pro obec zajistit i nad rámec mobilních svozů. Stovky prodejen také vybavil
speciálními sběrnými koši. Stejné koše mají k dispozici i školy, které se zapojily do
ekologického projektu Ukliďme si svět!.
Rada pátá: Buďte na sebe hrdí! Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do míst
zpětného odběru, máte důvod k hrdosti. Přispíváte totiž významně k ochraně životního
prostředí. Nejenže nevypouštíte do země olej a do vzduchu freony, ale také například
šetříte elektrickou energii. Ze starých spotřebičů se totiž dá získat přes 80 % materiálů
vhodných k dalšímu využití, většinou kovů. Jejich použití v hutích podle průzkumu,
který nedávno zveřejnil ELEKTROWIN, zatím ušetřilo množství elektřiny, která by
stačila obyvatelům třicetitisícového města na rok. Díky tomu se také podstatně snižují
emise skleníkových plynů.
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Hlásí se ZŠ a MŠ Bratronice
3. a 4.dubna jsme zapůjčili některé práce našich žáků na velikonoční výstavu do
Lhoty
12. a 20.dubna nás navštívil pan fotograf a udělal nám fotky tříd, jednotlivců i
fotografická přáníčka ke Dni matek
19.- 23.dubna pořádáme opět sběr starého papíru – jen dobře svázané noviny a
časopisy
20.dubna - třídní schůzky v ZŠ
30.dubna – čarodějnický průvod a opékání buřtů u „vojenských bytovek“
6.května – loutkové divadlo MŠ „Opička Žofka“
Květen – exkurze na přehradu Klíčava ZŠ
Červen – výlety, přespání ve škole, zahradní slavnosti školy (19.6.), vysvědčení,
slavnostní ukončení školního roku 2009/2010
Novinka na našich WWW stránkách – můžete se živě podívat na webkamery ve
škole a v okolí školy. Na našem webu najdete dále všechny fotografie ze školních
akcí, informace o aktuálním dění ve škole, novinové články, nebo dokumenty
týkající se jednotlivých pracovišť školy, či v neposlední řadě sponzory školy. V
nadcházejícím období jich budeme potřebovat více než obvykle, vzhledem k
rozšíření kapacity naší mateřské školy a nutnosti dovybavení a renovace školní
kuchyně.
Vzhledem k plánovanému rozšíření kapacity naší mateřské školy a zřízení další
třídy budeme potřebovat také novou pracovní sílu – paní učitelku (nebo učitele :-)
do školky. Chystáme se na výběrové řízení, které by se mělo konat v úterý
29.června v budově školy. Jednalo by se s největší pravděpodobností o práci na
hlavní pracovní poměr s úvazkem v rozmezí 0,7-0,9 (podle přiděleného rozpočtu
na základě věkového složení dětí). Profesní strukturované životopisy a vizi
rozvoje školky (ve spolupráci se školou) můžete zasílat písemně na adresu školy
nebo mailem na zs.bratronice@email.cz. Budeme se na vás těšit. Výběrová
komise zasedne ve složení: ředitelka školy, zástupce pro MŠ, zástupce pro ZŠ,
zástupce ze školské rady a paní starostka jako nezávislá čestná členka komise.
Přejeme všem čtenářům netrpělivé očekávání měsíce lásky.
Jitka Tenklová
NOVINKY Z MATEŘINKY
Od začátku března se snažíme přilákat jaro. Zpíváme jarní písničky, čteme a
vyprávíme si o jaru. Zatím bohužel marně. Ale nevzdáváme se. „Jarní šatně“, na
které právě pracujeme, už sluníčko odolat nemůže :-). Součástí našeho lákání
byla oslava Velikonoc. Po Smrtné neděli jsme vyhlásili soutěž „O nejoriginálnější
vejce.“ Soutěže se zúčastnilo 18 dětí se 30ti vajíčky. Nejrůzněji ozdobená vejce
vyhodnotili naši školáci. 30.března proběhlo v tělocvičně slavnostní vyhlášení. Na
stupních vítězů stála Kačenka V., Barča B., Nela D., Maruška K., Lucinka F.
Odměna však čekala i na ostatní zúčastněné děti. Ačkoli je předvelikonoční středa
Škaredá, u nás v mateřince bylo veselo. Děti si přinesly pomlázky a vyhodovaly si
vařená a čokoládová vajíčka. Hned po velikonocích jsme si společně s bělečskou
školkou užili krásné divadelní představení „Příběhy včelích medvídků“ v kině
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Hutník. Když vylezl na scénu pavouk, bylo by slyšet, ve zcela zaplněném sále,
spadnout špendlík. Děti ani nedutaly. Zato při písničkách ze známého večerníčku
sál přímo burácel. Všichni jsme si to báječně užili.
Jak jistě víte, čeká naši mateřinku rekonstrukce a tím navýšení kapacity ze
stávajících 25 dětí na 40. Dobré zprávy se šíří rychle, takže máme již plně
obsazeno (k 16.4. bylo evidováno celkem 42 žádostí, z toho 40 jsme uspokojili, 2
další uchazeči byli umístěni v jiné školce). Všichni žadatelé byli obesláni dopisem
s podmínkami přijetí.
Začínáme vybírat nábytek do herny a šatny, tak aby vyhovoval potřebám dětí i
provozu školky. Chceme, aby se u nás všem dětem líbilo.
Fotografie ze všech akcí (soutěž, velikonoce, divadlo, karneval, oslava narozenin,
hrajeme si, výlet do Beckilandu,...) si můžete prohlédnout na internetových
stránkách naší školy.
Za mateřinku Věra Vršková

Bělečský fotbal
Po delší době se vám opět hlásíme s informacemi z bělečského fotbalu. Po dlouhé
pauze absolvovali naši borci zimní přípravu, kterou zahájili 4. ledna. Trénovali střídavě
společně s kolegy za Sýkořice ve středu na umělé trávě ve Družci, nebo ve Lhotě a
v pátek vždy ve sportovní hale na Doksech. V únor také vyrazili na třídenní tradiční
soustředění do Deštného v Orlických horách a po něm sehráli jediný přípravný zápas.
V něm nastoupili na umělé trávě SK Kladno proti Spartě Kladno a podlehli jí 2:4.
Ovšem hra nebyla vůbec špatná, což potvrdili i v prvním jarním kole. V něm přivítali
Doksy B a po gólech Pavla Pavlise a nádherné střele Ondry Tyburce je porazili 2:0.
Herně nepropadli ani v následujícím utkání v Dřetovicích, kde je ovšem žalostná
koncovka o body připravila, odjeli s prohrou 2:0. Další dvě utkání už tak vydařená
nebyla. Na domácím hřišti nejdříve naši fotbalisté nestačili na Brandýsek B (1:3) a
poté naštěstí i přes špatný výkon porazili Slavoj Kladno 2:1. Skórovali Vojta Bureš
z penalty a Pavel Pavlis. Další dva zápasy odehrajeme opět nedomácím hřišti. 24.4.
od 17 hodin přivítáme Buštěhrad a 2.5. ve stejný čas Baník Švermov.
Přípravný zápas zima 2010:
SK Běleč
–
Sparta Doly Kladno

2:4

Mistrovská utkání jaro 2010:
SK Běleč
–
Doksy B
Dřetovice
–
SK Běleč
SK Běleč
–
Brandýsek B
SK Běleč
–
Slavoj Kladno

2:0
(Pavlis, O. Tyburec)
2:0
1:3
(Čermák)
(Bureš z penalty, Pavlis)

2:1

(Pavlis, F. Trousil)

-kaf-
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