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9. číslo

XII. ročník

měsíčník

Letošní léto a prázdniny už jsou zase pryč,
ale můžeme se těšit z krásného podzimu a brzy nás čeká Posvícení!

Starosta obce Běleč
svolává

veřejné zasedání
Obecního zastupitelstva
na pondělí 28. 9. 2009 od 19 hodin
do velké zasedací místnosti Obecního úřadu.
Program: - prodej pozemků
- pronájem obecního majetku
- obecní rozpočet (úprava + výhledový)
- splátky kanalizace
- různé, diskuze
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Zprávy z obce
Zimní svoz popelnic
Poznamenejte si, že již od 5.10.2009 začíná zimní svoz popelnic.
Poplatky za svoz trávy
Upozorňujeme občany, že je nutno uhradit svoz trávy a větví – ti, kteří neuhradí
do konce září, nebudou nadále mít svozy od obce zajištěny.
Podzimní úklid obce
Obecní zastupitelstvo opět zajistilo kontejnery na velkoobjemový odpad –
konkrétně na víkend 10.10.2009 a 11.10.2009. Kontejnery budou v Bělči na
obvyklých místech. Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven v sobotu
10.10.2009 před OU. Sledujte nástěnky před OU nebo letáky v konzumu, kde
budou přesné informace.
Porucha sekačky
Sekací zařízení na obecním traktůrku vypovědělo službu - bylo odvezeno do
opravy. Sběr listí bude nadále prováděn.

Sběr šrotu
V pátek 25.9.2009 v odpoledních hodinách provedou naši fotbalisté sběr
železného šrotu. Připravte šrot před dům. Máte-li těžší předměty, které
nebudete moci vynést před dům, oznamte tuto skutečnost fotbalistům a oni
šrot sami vynesou a odvezou.
Dlužníci stočného
Dle informací z Bratronic ještě někteří bělečtí občané nemají uhrazeny poplatky
za stočné a stali se tedy dlužníky! Výběr nedoplatků na OÚ Běleč bude proveden
opět první sobotu v měsíci.
Změny v autobusové dopravě
Od začátku měsíce září nám na lince B81 přibyly nové spoje z Unhoště do
Zbečna a zpět. Odjezd z Unhoště je 13:35, Běleč 13:53, Zbečno 14:07. Opačným
směrem je odjezd ze Zbečna 14:30, Běleč 14:44, Unhošť 15:02. Spoje jedou
v pracovní dny.
Na lince A35 jsme žádné změny nezaznamenali. Jízdní řády v současné podobě
budou platit minimálně do poloviny prosince.
Opakovaně musím upozornit na zákaz kouření na autobusové zastávce a
v její těsné blízkosti.
Nejen, že kuřáci svým zlozvykem obtěžují ostatní občany, ale také po nich
zůstává velký nepořádek. Je to nehezká vizitka uprostřed obce. Zkusme tam
prosím udržet pořádek, vždyť odpadkové koše jsou tam hned dva.
V.Fejfar
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Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
Všem našim spoluobčanům, kteří v září a říjnu slaví svá životní jubilea, přejeme
dobré zdraví a méně starostí. Jmenovitě blahopřejeme panu Františku
Rákosníkovi, k pěkným polokulatinám paní Vlastě Rákosníkové, paní Miroslavě
Trávničkové, ke krásným kulatinám paní Věře Vosykové, panu Júliovi Dvořákovi a
paní Miladě Fejfarové. Přejeme vám všem stálou osobní pohodu!
Starosta, OZ a redakce

Zprávičky z naší školičky
Prázdniny uběhly velice rychle a už nám začal nový školní rok. V úterý 1. září
jsme přivítali nové děti, a to Esterku Eyblovou, Honzíka Jartima, Martínka
Rozsívala, Leontýnku Mouchovou, Aničku Hříbalovou a Kačenku Žváčkovou.
Věříme, že se jim u nás ve školce bude líbit a najdou zde plno nových kamarádů.
MŠ Běleč má kapacitu 18 dětí a je plně využita.
Během prázdnin nás zradila opět voda, která protékala na dětských toaletách, pan
starosta sehnal materiál a sám nám vše opravil, děkujeme. Také velmi děkujeme
panu Plachému za novou televizi, kterou nám daroval, panu Bůžkovi za novou
baterii ke kuchyňskému dřezu.
Od října začnou ve školce fungovat zájmové kroužky. Bude to kroužek Výtvarný,
Keramický, Angličtina pro nejmenší a Flétnička. Také v letošním roce nás čekají
zájezdy na dětská představení, plavecký výcvik a výlety. Ze školky Vám všem
přejeme hodně barevný a prosluněný podzim.
Jiřina Dvořáková

Elektrowin informuje:
Jak se my, Češi, nejčastěji zbavujeme vysloužilých elektrospotřebičů
Každá domácnost produkuje velké množství odpadu. Ideálně se ho zbavujeme
tehdy, když před domem máme popelnici, za kterou jednoduše zaplatíme a o její
vyvážení se pak nemusíme starat.
Jenže dnes už většina z nás ví, že do popelnice nelze odložit vše. Copak o takový
mastný papír od salámu se popelnice spolehlivě postará. Jistou námahu nás stojí
roztřídění papíru, plastů či skla. Ale i zde jsme si navykli na modré, žluté či zelené
sběrné kontejnery.
Co když se nám však rozbije mixér, fén či žehlička? Jsme ochotni je odnést do
sběrného dvora, který může být i několik kilometrů vzdálený?
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Co napověděl průzkum?
Elektroodpad je momentálně nejrychleji rostoucím druhem odpadu. Celosvětově
nyní tvoří až pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy téměř tolik
jako plastové obaly.
V zemích Evropské unie, kde se v domácnostech ročně vyprodukuje asi osm
milionů tun elektroodpadu, roste jeho objem tempem tři až pět procent ročně,
skoro třikrát rychleji než celkový objem odpadu.
Před třemi lety, kdy v České republice začínal systém zpětného odběru
vysloužilých spotřebičů teprve vznikat, v mnoha zemích Evropy již perfektně
fungoval. U nás tehdy – s nadsázkou řečeno – platilo, že většina lidí elektroodpad
rozlišovala pouze na dvě skupiny: na ten, co se do popelnice nevejde, a ten
druhý, co se tam vtěsnat dá.
Od té doby došlo k výraznému posunu. Ukázal to průzkum, který se opakoval
v dvouletém intervalu. Lze konstatovat, že došlo k výrazným změnám v uvažování
lidí. S tvrzením „Díky zpětnému odběru se nepovalují stará zařízení v příkopech a
na skládkách“ dnes souhlasí 72 % dotazovaných.
Když se řekne „zpětný odběr elektrozařízení“, vybaví se podle průzkumu více než
polovině dotázaných, přesněji 53 % respondentů „odevzdání elektrozařízení
prodejci při koupi nového“.
Co vlastníme, proč to vyhazujeme
Průzkum poskytuje zajímavé údaje i ve vztahu k jednotlivým skupinám
elektrozařízení. Tazatelé zjišťovali, kolik a kterých spotřebičů domácnosti vlastní,
jaké je jejich průměrné stáří, nebo co bývá nejčastější příčinou jejich obměny.
Například lednice – alespoň jednu vlastní 99 % českých domácností, 50 % lednic
je starší pěti let. Novou si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za
šest až deset let. Důvody vyřazení staré lednice jsou v rovnováze. Kvůli poruše ji
přestává používat 47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem
nového, lepšího modelu. Když už dojde na likvidaci ledničky, odevzdá ji 34 %
domácností do sběrného dvora. Za novou ji při nákupu vymění u prodejce 20 %
lidí, 13 % starou, ale ještě funkční lednici někomu zdarma věnuje, osm procent
prodá do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový
spotřebič nějakým způsobem dál používá. Stále ještě však šest procent
dotázaných přiznává, že starou lednici prostě postaví k popelnici.
Pro srovnání se podívejme třeba na fény a kulmy: vlastní je 83 % českých
domácností a 56 % jich je tři až pět let starých. Pokud dojde k výměně, je to v 65
% případů kvůli poruše a jen v 25 % z důvodu nákupu nového, lepšího modelu. A
způsob jejich likvidace? Největší množství těchto malých domácích pomocníků,
bohužel, končí v popelnici mezi ostatním odpadem. Podle průzkumu je to 44 %. V
domácnostech, kde mají větší ekologické zábrany, ale žádné místo zpětného
odběru bezprostředně po ruce, jich dál překáží 16 %, pouze 13 % fénů a kulem
lidé odevzdají do sběrných dvorů.
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Hlásí se ZŠ a MŠ Bratronice
Nový školní rok je již v plném proudu. Máme za sebou některé akce a spoustu
dalších ještě před sebou.
Ve školce se děti přivítaly s osmi novými kamarády. Celkem navštěvuje školku 25
dětí. Do školy chodí letos 50 žáků. Prvňáčci se rychle a dobře adaptovali na nové
prostředí a ve škole jsou už jako doma. Druháčci byli přes prázdniny pilní a
sepsali pro paní učitelku deník, ve kterém vylíčili svoje zážitky z letních
dovolených a výletů. Třeťáci už si vyrazili na zajímavou exkurzi do Planetária v
Praze a odnesli si nové poznatky o vesmíru, planetách Sluneční soustavy a
hvězdné obloze, které ještě procvičili při projektu v hodině prvouky. Čtvrťáci a
páťáci již stihli vyzdobit šatnu školy svým malířským uměním. Zkrátka jsme se
všichni s chutí pustili do práce a při pěkném slunečném počasí nám jde skutečně
dobře od ruky.
Koncem září a začátkem října se rozjedou zájmové kroužky. Nabídka je opět
bohatá a každý si může vybrat – ve školce angličtina, cvičení na gymballech a
předškolák, ve škole ruční práce, step aerobic, němčina, rétorika, hra na hudební
nástroje (kytara, flétna, klávesy, housle), sborový zpěv, pohybové hry, mladý
zdravotník nebo turistický kroužek. Děti mají možnost trávit odpolední čas
zajímavou a pestrou činností pod kvalitním vedením pedagogických pracovníků.
Jako nejbližší akce v říjnu chystáme také setkání se školáky ze zbečenské školy –
zahrajeme si s nimi u nás ve škole vybíjenou a vypravíme se i k nim podívat se
společně na přehradu Klíčava. Před podzimními prázdninami nás ještě čeká
představení sokolníků s výukovým programem o sovách a dravcích.
V letošním školním roce se budeme snažit přinášet do novin více literární tvorby
dětí a průběžně i příspěvky ze všech pracovišť naší školy – ze školní družiny,
jídelny, školy a školky.
Pište nám na zs.bratronice@email.cz nebo volejte 312 659130, 312 520463, 736
540811. Fotky ze školních akcí a další informace o škole si můžete prohlédnout
na webových stránkách školy www.zsbratronice.cz. Jsme rádi, že je často
navštěvujete a pokud máte nějaký nápad, jak je vylepšit nebo upravit anebo
pokud Vám tam něco chybí, sem s tím.
Přejeme všem krásné a barevné podzimní dny.
Jitka Tenklová
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Nové jízdní řády autobusových linek:
Běleč - směr Kladno
4,30
4,59
5,50
6,28
6,58
7,05
8,05
10,05
12,35
13,05
13,35
15,00
15,30
15,45
17,05
19,10
21,07
21,08
23,48

-

Kladno - směr Běleč

(autobus.nádraží)
4,58 (PD+29)
5,27 (26)
6,20 (PD)
7,00 (PD)
7,17 (Kam.Žehrovice) (PD+29)
7,35
8,32 (nám. Svobody) (PD+29)
10,35
13,07 (Újezd)(PD)
13,35 (SO+NE)
14,05 (PD)
15,30 (PD+29)
16,00 (PD)
16,15
17,35 (PD)
19,40 (48)
21,40 (Újezd) (PD+31)
21,10 (Bratronice)(SO+NE+19)
23,50 (Bratronice) (PD+31)

(autobus.nádraží)
5,10 - 5,40 (PD+29)
5,50 - 6,25 (26)
6,25 - 6,52 (PD+29)
7,30 - 8,00 (PD+29)
8,35 - 9,02
10,45 - 11,15 (PD)
11,45 - 12,15 (SO+NE)
12,30 - 13,00 (PD)
14,20 - 14,50 (PD+29)
(z Újezda) 14,25 - 14,59 (PD)
14,30 - 15,00 (SO+NE)
14,50 - 15,20 (PD)
15,45 - 16,15 (PD)
16,45 - 17,15 (PD)
17,20 - 17,50 (SO+NE)
17,45 - 18,15 (PD)
19,45 - 20,15 (48)
(z Újezda) 22,35 - 23,07 (PD+31)

Značky: PD = pracovní dny; SO+NE = soboty, neděle a svátky; 19 = nejede od
24.12.2008 do 26.12.2008; 26 = nejede od 25.12.2008 do 26.12.2008, 1.1.2009;
29 = nejede od 22.12.2008 do 2.1.2009, od 2.2.2009 do 6.2.2009, od 9.4.2009 do
10.4.2009, od 1.7.2009 do 31.8.2009, od 29.10.2009 do 30.10.2009; 30 = jede od
22.12.2008 do 2.1.2009, od 2.2.2009 do 6.2.2009, od 9.4.2009 do 10.4.2009, od
1.7.2009 do 31.8.2009, od 29.10.2009 do 30.10.2009; 31 = nejede 31.12.2008; 48
= nejede od 24.12.2008 do 26.12.2008, 31.12.2008, 1.1.2009; 15 = jede od
26.10.2009 do 12.12.2009; 16 = jede od 14.4.2009 do 25.10.2009; 51 = nejede od
14.6.2009 do 31.8.2009

Běleč - směr Unhošť

Unhošť - směr Běleč

6,30 - 6,51 (PD)
6,00 - 6,20 (PD)
8,55 - 9,50 (Hradčanská) (PD)
(z Hradčanské) 6,45 - 7,36 (PD)
14,44 - 15,02 (PD+51)
(z Hradčanské) 8,30 - 9,25 (SO+NE+16)
17,10 - 17,30 (PD)
13,35 - 13,53 (PD+51)
17,50 - 18,40 (Hradčanská) (SO+NE+16)
16,35 - 16,55 (PD)
18,00 - 18,20 (PD)
(z Hradčanské)17,00 - 17,55 (NE+15)
18,30 - 19,35 (Hradčanská)(NE+15)
17,35 - 17,55 (PD)
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Bělečský fotbal
Informace, zajímavosti a fotografie z SK Běleč
najdete na www.skbelec.banda.cz.

Další zápasy III. třídy skupiny A:

6.kolo

26.9. 16:30

Švermov - SK Běleč,

7.kolo

3.10. 16:00

SK Běleč - Stochov B,

8.kolo

10.10. 16:00

Družec - SK Běleč,

9.kolo

17.10. 15:30

SK Běleč – Unhošť,

10.kolo

25.10. 10:15

K. Žehrovice - SK Běleč,

11.kolo

31.10. 14:00

SK Běleč – Stehelčeves,

12.kolo

8.11. 14:00

Lhota B - SK Běleč,

13.kolo

14.11. 13:30

SK Běleč – Vinařice.

-kaf-

Bělečský Kurýr, měsíční zpravodaj Obecního úřadu Běleč,
vydává obec Běleč, člen mikroregionu Bratronicko; OÚ Běleč čp. 64, 273 63,
pošta Bratronice; tel. 312 659 151, e-mail: belec@belec.cz,
Registrace na Ministerstvu kultury e.č. MK ČR E 10593
Redakce: L.Burešová (-bul-), e-mail: kuryr@belec.cz; internet: www.belec.cz
Příspěvky dodejte na OÚ Běleč nebo e-mailem do 10. dne v měsíci.
Autorské značky: starosta (-st-); obecní zastupitelstvo (-oz-); obecní úřad (-ou-); Karel
Fejfar – fotbal (-kaf-)
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