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X. ročník

měsíčník

Letní dění v Bělči
Dovolená na OÚ
proběhne v týdnu od pondělí 20.srpna do soboty 25.srpna 2007. Od pondělí do
pátku budou na OÚ úřední hodiny od 8,00 do 14,00 hodin, v sobotu bude úřad
zavřený. Děkujeme za pochopení.
–st-

Problémy s kanalizací
Dne 24.7. proběhlo v Bratronicích jednání o zápachu z kanalizace, který sužuje
bratronické občany. Jedná se o část kanalizace, která vede z Bělče přes
Bratronice do čističky. Schůzky se zúčastnili architekt kanalizace, zástupci
Bratronic, Bělče, kladenských vodáren, odboru životního prostředí, ČNESu,
Hydrotechu. Z jednání vyplynula dohoda o dalším postupu při odstraňování
zápachu z kanalizačního řádu. V Bělči bude odstraněna zpětná klapka a
v Bratronicích bude kamerovým systémem zkontrolována neporušenost potrubí.
Po vyhodnocení budou učiněny další kroky k zamezení šíření zápachu.
–st-

Svoz popelnic.
Další svozy - vždy v pondělí v sudých týdnech: 20.8., 3.9., 17.9. atd. –ou-

Nezapomeňte na výměnu řidičského průkazu
Řidičské průkazy vydané od 1.7.1964 do 31.12.1993 jsou jejich majitelé povinni
–ouvyměnit do 31.12.2007. Informace např. na www.mdcr.cz.

Provoz sběrného místa již zahájen
Obec Běleč podepsala smlouvu s firmou Elektrowin a Asekol o zpětném odběru
elektrospotřebičů. O tom, že se naše obec chce zapojit do tohoto systému, jsme
vás informovali v minulém Kurýru.
Staré lednice, mrazáky, televize, fény, mikrovlnky, vysavače, elektrické vařiče,
elektrické trouby bude pracovník obce v uvedený den po předchozí domluvě na
OÚ odebírat od občanů. Svozovým dnem bude úterý. Elektrospotřebič nahlásíte
předem na OÚ, pracovník přijede před váš dům, spotřebič označí a odebere.
Zásadní podmínkou odběru je to, že elektrospotřebič musí mít veškeré náležitosti
(např. lednice – kompresor, přívodní kabel, dveře, vypínače; televize – celý
přijímač včetně obrazovky, přívodního kabelu, elektrosoučástí). Veškerými
náležitostmi můžeme tedy rozumět elektrospotřebič, který jsme právě odpojili od
přívodu elektrické energie z důvodu nefunkčnosti. Tzv. vybrakované se odebírat
nebudou.
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Pravidelný svoz začne v úterý 21.8.2007. Prosím, připravte si k tomuto datu
elektroodpad, který budete chtít odvézt. V pondělí 20.8. nahlaste tuto skutečnost
na OÚ v úředních hodinách a nezapomeňte uvést kolik spotřebičů chcete odvézt.
Doufám, že pro vás tato služba bude přínosem a obci ušetří finance vydávané na
svoz nebezpečného odpadu.
–st-

Oprava propadlých kanálů
Všichni, kdo jste jezdili okolo statku pana Lapuníka, jste registrovali propadlé
kanálové vpusti (šachty). Na základě naší reklamace je firma ČNES na vlastní
náklady opravila. V brzké době by mělo dojít i k opravě propadů silnic nad
kanalizačním potrubím.
–st-

Obnova návsi
Naše obec získala dotaci z Krajského úřadu na částečnou rekonstrukci
autobusových zastávek a obnovu návsi. Z výběrového řízení vzešla vítězně firma
Kohout ze Stochova, která se svou cenovou nabídkou vešla do kritérií dotace.
Bude rozšířen vjezd na zastávku směrem k Bratronicím, vybudována dřevěná
čekárna a budou osazeny dvě nové lavičky. Na druhé straně silnice bude
vybudován nový chodník před Lachmanovými.
–stJak vidno z předchozích článků, vedení obce se snaží, aby Běleč byla hezká,
klidná víska, v které budou spokojení občané žít celkem v klidu. Bohužel tato
idylka je stále rušena a na Obecním úřadě i v redakci se množí stížnosti na
chování jednotlivců i skupin bělečských spoluobčanů.
-bul-

Zábavy mládeže přerůstají únosnou mez
V poslední době se rozmohlo stanování u kabin na Stadionu Josefa Zaspala. Baví
se tam hlavně bělečská mládež se svými kamarády z okolí. Proti tomu by nejspíš
nikdo nic nenamítal, kdyby se tihle „trempové“ bavili v klidu a nerušili okolí a
neničili zařízení. To, co by si nikdo nedovolil doma na zahradě, to ve velkém
provádějí na našem hřišti za podpory silné zvukové kulisy a nejspíš spoléhají na
to, že je rodiče nepřijdou zkontrolovat. Dalšími místy, kde dochází k opakovanému
narušování klidu, jsou prostranství kolem restaurace a vinárny. Hlasitý hovor či
zpěv dlouho do noci lze sice v ojedinělých případech tolerovat (taneční zábavy,
narození potomka, oslava významných narozenin), nesmí se tak ovšem dít
pravidelně a často. Co nelze vůbec tolerovat, je jízda opilců v motorových
vozidlech v nočních hodinách po obci a také ničení majetku, ať už soukromého
nebo obecního. To vše se v Bělči bohužel děje. Každý z nás byl mladý, každý
něco vyvedl, ale vše musí mít určitou mez a určitá pravidla, a musí se také brát
ohled na sousedy a spoluobčany. Když nepůjde zajistit pořádek rozumem, bude
to muset jít pomocí represí.
–st-

Z cizího krev neteče
…. zřejmě tímto heslem se řídí naše dorůstající mládež, protože ji zajímají takové
zábavné hry jako například šplh na stánek s občerstvením na Stadiónu J.
Zaspala, běhání po střeše kulturního domu, ničení vybavení v kulturním domě,
zejména rozbíjení nástěnných světel atd.
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Bez povšimnutí naší mládeže nezůstalo ani nově budované víceúčelové hřiště,
které již slouží ke sportovním účelům, i když zatím není zcela kompletní. TJ SK
Běleč shání dary od sponzorů a pořádá brigády dobrovolníků, aby ušetřila peníze
za práci, protože všechno něco stojí. Mnozí se snaží vylepšovat a dokončovat
práce, aby toto nové hřiště brzy vypadalo tak, jak by si všichni představovali. Tady
zase zřejmě mladíkům vadí natažené ochranné sítě, protože proč by někdo obíhal
okolo hřiště pro míč, který spadl za síť, když může vytáhnout a podlézt síť a
v klidu si pro míč doběhnout. Ta síť také nebyla zadarmo, jak si chlapci i děvčata
myslí. Někteří jedinci z řad mládeže si totiž neuvědomují, že ničením obecního
majetku nebo majetku sportovního klubu se ochuzují sami o další realizace
nových projektů, protože nemáme dostatek peněz ani sponzorů na to, abychom
napravovali škody po „nezbednících“ a zároveň se pouštěli do nových akcí.
Děcka, tímto článkem jsem vám v žádném případě nechtěla dát najevo, že
nesmíte využívat hřiště a prostory kulturního domu nebo jiná zákoutí naší vesnice,
jen vás chci poprosit, zamyslete se nad sebou a pro příště si uvědomte, že to, co
je obecního úřadu nebo sportovního klubu je i vaše!!!
Alena Šnoblová
Stížností je bohužel mnohem více a od více občanů: Například na dětské
dopravní hřiště si některé děti nosí kameny, které po hře nechají válet v trávě.
Tam kameny zarostou a při sekání trávy se pak zničí sekačka. Děti, to by přece
nebyl problém ty kameny uklidit.
Další stížnosti jsou na hromadění psích a koňských výkalů po celé vsi. Tento
problém řešila donedávna jen velká města, nyní se s ním začínáme potýkat i
v naší malé Bělči. Pokud si člověk pořídí domácí zvíře, má o něj pečovat a starat
se nadneseně řečeno jako o dítě. A ono takové zvíře svým způsobem malým
dítětem je. To jeho páníček je za ně zodpovědný, a proto po něm má uklidit i jeho
exkrementy. Nežijeme přece ve středověku.
–bul-

Dění kulturní a společenské
POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ
Dne 14.7.2007 opustila navždy tento svět nejstarší občanka Bělče, paní Marie
Hyklová, rozená Brožová. Odešla v požehnaném věku 93 let. Zarmoucené rodině
vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Starosta, obecní zastupitelstvo a redakce

GRATULUJEME
V tomto teplém létě se naše vesnička rozrostla o tři male Bělečáčky. Vítáme mezi
sebou Barunku Lapuníkovou, Radečka Trousila a Ondráška Sádla. Rodičům
blahopřejeme a vám, naši milí spoluobčánci, přejeme, abyste se měli jen dobře.
Starosta, obecní zastupitelstvo a redakce

OSLAVENCI
Všem našim spoluobčanům, kteří v těchto dnech slaví svá životní či rodinná
jubilea, přejeme dobré zdraví a vždycky více radostí a méně starostí. V měsících
srpnu a září blahopřejeme – paní Jaroslavě Dvořákové, paní Martě Brožové, panu
Luďku Hyklovi, paní Jitce Kopecké, paní Ivaně Prachové, paní Heleně Černé,
panu Václavovi Kopeckému, panu Jiřímu Matějovskému, panu Tomášovi
Dobiášovi, paní Zdeňce Dobiášové a panu Františku Rákosníkovi.
Buďte všichni zdrávi a šťastní.
Starosta, obecní zastupitelstvo a redakce
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Výrek Kurýrek
Ahoj kamarádi,
rád bych vám vyprávěl o tom, jakou mám radost z vašich prázdninových fotografií,
které mi posíláte do soutěže. Jenže já vám nemám co vyprávět. Mám pro vás
připravené ceny a vy mi žádné fotky neposíláte. Tak jsem prostě dost smutný. Ještě
vám znovu otiskuji pravidla soutěže: Pošlete mi z prázdnin fotografii! Někteří máte
foťák přímo v mobilu, někteří třeba máte už svůj vlastní fotoaparát anebo vám jej
půjčí vaši blízcí. Nafoťte něco zajímavého, krásného, zvláštního – to už je na vás, co si
vyberete. Pošlete mi elektronickou fotografii e-mailem do redakce Kurýra nebo
papírovou fotku poštou na Obecní úřad. Po prázdninách vaše fotky vystavíme na
internetových stránkách Bělče a necháme hlasovat ty, kteří se na ně podívají.
Odměním všechny, kdo mi pošlou fotku z prázdnin od 1.7. do 31.8.
Váš výrek Kurýrek

SPORT - FOTBAL
Dne 30.6.2007 jsme odehráli turnaj o Pohár starosty obce Sýkořice.
V prvním utkání jsme nastoupili proti domácímu týmu Sýkořic a prohráli těsně 3:2.
Branky vstřelili Tyburec Miroslav a Hykl Karel. V druhém utkání jsme zvítězili nad
Heskovem z Rakovnicka 2:1 brankami Kougla Františka a Trousila Filipa.
V posledním zápase s Kings Praha (florbalový tým), kde vítěz tohoto utkání
obsadí 2.místo jsme po gólu Františka Kougla vyhráli 1:0.
POŘADÍ: 1.Sýkořice
2.Běleč
3.Kings Praha
4.Heskov
Ve dnech 4.-5.8.2007 jsme pořádali Memoriál Josefa Bureše, kde v sobotu od
15:00 nastoupila mužstva Sýkořice-Braškov„B“ 3:1 a od 17:00 SK BělečBratronice 1:1. Gól dal Filip Trousil a po penaltovém rozstřelu jsme podlehli 2:3.
V neděli v zápase o 3.místo se utkala SK Běleč- Braškov„B“ 3:1 (všechny tři naše
góly vstřelil Karel Hykl) a ve finále Sýkořice- Bratronice 1:4.
POŘADÍ: 1. Bratronice
2. Sýkořice
3. Běleč
4. Braškov „B“

Ve dnech 11.-12.8.2007 jedeme obhajovat memoriál Ríši Šáleného
do Bratronic, kde v sobotu od 15:00 nastoupíme proti SK
Chýňava a od 17:00 Bratronice se soupeřem z Německa. –lpBělečský Kurýr, měsíční zpravodaj Obecního úřadu Běleč,
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