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Zprávy z obce
Jarní úklid už o víkendu 24. 4. - 26. 4.
V pátek večer nebo v sobotu ráno budou přistaveny kontejnery na
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD. Stanoviště budou stejná, jak jsme na ně v Bělči
zvyklí už léta.
Prosím využijte tyto kontejnery k úklidu u vás i ve vašem okolí a dbejte na
správné roztřídění odpadů: Do kontejnerů na velkoobjemový odpad se NESMÍ
DÁVAT žádný nebezpečný odpad, tedy ani pneumatiky, barvy, ředidla,
elektroodpad. Naopak do těchto kontejnerů PATŘÍ nábytek, koberce, lina, hadry
a boty, matrace, molitany.
ELEKTROODPAD - televize, vysavače, rádia, monitory, počítače, varné konvice,
lednice, mrazáky a jiný elektroodpad odkládejte stále ke sklepu u kostela, kde
máme SBĚRNÉ MÍSTO.
AKUMULÁTORY - všeho druhu můžete postavit před sklep, kam odkládáme
elektroodpad.
KONTEJNER NA NEBEZPEČNÝ ODPAD bude v obci k dispozici až v říjnu a
občané budou předem včas informováni.
–stVýběr stočného v Bělči.
STOČNÉ se bude vybírat pouze každou první sobotu v měsíci od 9:00 do 10:00
na OÚ . Výběr bude provádět paní Svobodová, která má plnou moc od Svazku
obcí Mikroregionu Bratronicko o výběru stočného v obci Běleč.
STOČNÉ v žádném případě NEBUDE vybírat v jiných termínech.
Pokud s tímto termínem má některý občan problém, může platit přímo v
Bratronicích
v sídle mikroregionu nebo si s mikroregionem dohodnout
bezhotovostní platbu bankovním převodem. Každý dům - nájemce - má variabilní
symbol, který jasně prokáže, že platba byla na účet přijata. Obecní úřad v Bělči
nemá s výběrem stočného nic společného. Další výběr stočného bude 2.5.2009 v
době od 9:00 do 10:00 hodin.
–stOdvoz bioodpadu.
OÚ Běleč opět zajišťuje odvoz bioodpadu - každý, kdo si vyhrabal starou trávu a
bude ji chtít odvézt, musí tuto skutečnost nahlásit OÚ a zaplatit poplatek.
Pracovníci OÚ odpad odvezou.
Ceny za odvoz bioodpadů jsou stejné jako v loňském roce.
–ou-1-

Oprava komunikací v Bělči.
Před několika dny proběhlo jednání se zástupci firmy ČNES o opravě silnice v
obci.
Některé
úseky
a
kanály
vyfrézují
opět
zhutní
a udělají jiný asfaltový povrch. V některých místech však bude muset silnici
nejspíše opravit SÚS Kladno. Vše je v jednání.
–stVýsledky ankety ke zřízení Národního parku Křivoklátsko.
Na úřední desce jsou vyvěšena PRO a PROTI ke zřízení Národního parku.
Nedávno proběhlé ankety se v naší obci zúčastnilo celkem 158 občanů.
PRO zřízení NP hlasovalo 24 občanů, z toho 17 starousedlíků, 4 kteří se
nedávno přistěhovali a 3 chalupáři.
PROTI zřízení NP hlasovalo 134 občanů.
Na jednání v Roztokách však zástupce společnosti, která v naší obci prováděla
průzkum
uváděl
že
80
%
občanů
Bělče
je
pro
zřízení.
Dost se divil, že mám z ankety údaje jiné.
NA OU a na úřední desce je vyvěšena mapka s vyznačením, kde by byly v
našem okolí zóny 1 až 3.
Zóna 1 znamená - bez zásahu člověka - přístup jen po cestách - prozatím asi
30% rozlohy NP.
Zóna 2 - s přístupem - v horizontu několika let má být přeměněna na zónu 1 - pak
by zóna 1 měla asi 70% rozlohy NP.
Zóna 3 znamená - s volným přístupem.
Další jednání budou ke konci dubna nebo na začátku května.
–stPozor na bezpečnost dětí na dopravním hřišti!
V okolí dětského dopravního hřiště bude v blízké době provádět odborná firma
výkopové práce. BUDE proto NUTNÉ, aby si rodiče dobře ohlídali svá dítka, aby v
zápalu hry do výkopu nespadla.
I bez výkopu však dokážou děti vymýšlet velice nebezpečné hry. V poslední době
si našly novou nebezpečnou zábavu - lezou na střechu skluzavky na dětském
dopravním hřišti. Pád ze tří metrů může mít za následek těžké zranění nebo i smrt
dítěte. Děti by si zde měly hrát pod dohledem dospělého člověka, který je v
případě potřeby náležitě usměrní. Proto vás nabádám, myslete na bezpečnost a
zdraví svých dětí a věnujte jim čas.
–stPravidelné očkování psů.
Obecní úřad zajistil návštěvu veterináře, který provede každoroční povinné
očkování psů v pondělí 20. 4. 2009 od 18 hodin před budovou Obecního úřadu.
Majitelé psů se s sebou musejí přinést kromě svých mazlíčků také jejich očkovací
průkazy.
–ou-
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Oprava kostela
V lednovém Kurýru jsem informoval o opravě stropu v našem kostele. Celá
akce je již dokončena a dílo se skutečně povedlo, jak měli mnozí z Vás
možnost vidět na vlastní oči. Podařilo se mi získat informace o
konkrétních částkách. Za dva roky trvající opravy bylo proinvestováno
200 tis. Kč v roce 2007 a 312 tis. Kč v roce loňském. Celkem tedy stála
oprava
spadlého
stropu
512
000
Kč.
Pro letošní rok má farnost v plánu prostavět cca 300 tis. Kč na opravě
střechy, resp. výměně asfaltového šindele, který je na severní straně,
za břidlici, tak, aby byl obnoven původní ráz objektu. Úspěch akce
samozřejmě závisí od přídělu finančních prostředků. Stále zůstává
aktuální snaha získat finanční prostředky na opravu kostela za pomoci
neziskových organizací. Obec přislíbila účast při zpracování projektu.
To vše považuji v dnešní materiálně zaměřené době za obrovský úspěch,
neboť nejen chlebem živ je člověk.
M. Cyrus

Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
Všem našim spoluobčanům, kteří v měsících dubnu a květnu slaví svá životní
jubilea, přejeme dobré zdraví a méně starostí. Jmenovitě blahopřejeme paní
Ivaně Kubové, paní Olze Gaydošové, panu Karlu Fejfarovi, panu Jindřichu
Albrechtovi, paní Ivance Bůžkové a panu Františku Michálkovi. Přejeme vám
všem co nejlepší zdraví, osobní spokojenost a stálou pohodu!
Starosta, obecní zastupitelstvo a redakce
Jenčov na Internetu.
Do redakce jsme dostali tip od členů Spolku Jenčov na zajímavé povídání i
obrázky z hradu Jenčova. Můžete se podívat na tuto stránku:

http://otomar-knihy.webnode.cz/news/setkani-s-pany-nejmensihokralovskeho-hradu-v-cechach/
Zprávičky z naší školičky
Vážení přátelé,
ráda bych vás seznámila s tím, co se v posledním měsíci událo v naší školce.
Především nám přibyla nová stěna pro uložení pomůcek a ložního prádla. Je
velmi pěkná a velmi využitá. Sponzorským darem od manželů Švankmajerových
jsme dostali nové protialergické polštářky na spaní, za které moc děkujeme.
Paní učitelka Soňa Hříbalová a její manžel upravili přes víkend školní zahradu a
zastřihli živý plot a keře. Také zde v Kurýru jim chci poděkovat.
Ve středu 15. dubna jsme spolu s MŠ v Bratronicích byli na vystoupení Michala
Nesvadby v Kladně. Na tento pořad se děti velice těšily. A ve čtvrtek proběhlo
v naší školce fotografování.
A co nás čeká? Od třetího týdne v dubnu začínáme jezdit na plavecký výcvik v
bazénu v Tuchlovicích.
-3-

A ještě bych moc ráda pozvala všechny maminky, babičky a tety, protože pilně
připravujeme vystoupení ke Dni matek. Bude se konat v neděli 10. května od
15 hodin v místním kulturním domě. Jste všechny srdečně zvány.
Přeji vám krásné a slunečné jarní dny.
Jiřina Dvořáková, MŠ Běleč.

Hlásí se ZŠ a MŠ Bratronice
Jaro zavítalo už i do naší školy. Krásné dny nás lákají ven a často nás s dětmi
uvidíte učit se i před školou na trávníku. Máme za sebou Velikonoce a kratší
prázdniny a do konce školního roku zbývá už jen něco málo přes 2 měsíce, které
utečou jako voda.
Na Apríla 1.dubna jsme odvezli plné nákladní auto starého papíru. Děkujeme
všem za píli při sbírání a obecním zaměstnancům R.Černému a J.Krabcovi za
obětavou pomoc při nakládání. Za finance získané ze sběru si děti užijí ke konci
školního roku nějaký ten výlet.
V pátek 3.dubna absolvovali žáci 3. a 4.ročníku teoretickou část dopravní
výchovy. V květnu si své znalosti prakticky vyzkouší na dopravním hřišti v Kladně.
Kdo uspěje, obdrží řidičský průkaz na jízdní kolo. Akci již několikátým rokem
dotuje Krajský úřad Středočeského kraje a BESIP.
Před Velikonocemi dostala škola dárek – nové krásné vchodové dveře. Přijďte se
na ně (i za ně) podívat. Děkujeme obecnímu úřadu za to, jak se o nás stará.
V sobotu 11.dubna jsme s dětmi vystavovaly ve Lhotě velikonoční výrobky, které
vytvořili žáci školy na kroužcích a v hodinách výtvarné nebo pracovní výchovy.
Děkujeme Obecnímu úřadu Lhota za milé pozvání.
Během měsíce března jsme připravovali projekt pro získání dotací ze
strukturálních fondů Evropské unie na technické vybavení školy. Spolupracovali
jsme se školami ve Družci, v Žilině, Velké Dobré, Doksích a Libušíně. Při spojení
více škol by měla být pravděpodobnost na získání grantu větší než u jednotlivých
zařízení. Zájem bude značný, zkušeností zatím moc nemáme, ale snad si naší
práce někdo na kraji všimne a třeba se nám podaří nějaké zdroje získat. Držte
nám palce.
Co ještě plánujeme do konce školního roku? Ať už to budou různé výlety, kina,
divadla, čarodějnický a dětský den nebo několikadenní výjezd na školu v přírodě,
děti se mají skutečně na co těšit. Na některé z akcí dětem přispějeme z peněz
získaných na lednovém školním plese nebo ze sběru papíru.
Letos se nebude konat besídka ke Dni matek, ale můžete se těšit na zbrusu
novou akci školy, kterou pro Vás všechny chystáme – Zahradní slavnosti.
Předběžný termín párty je sobota 6.června odpoledne až večer a na
programu budou vystoupení dětí a žáků školy (přidáte se někdo k nám?),
občerstvení, prohlídka prostor školy a školky, prodejní i neprodejní výstava
výrobků a prací žáků, živá hudba, tanec, grilování, oheň atd. Pokud máte
další nápady na vylepšení programu nebo byste rádi jako sponzoři oslovili
hosty této školní akce, neváhejte a kontaktujte nás již nyní. Jakákoliv
spolupráce z Vaší strany je očekávaná a samozřejmě vítaná. Předem
děkujeme za Vaši laskavou podporu.
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Nebojte se nám napsat na zs.bratronice@email.cz nebo zavolat 312 659 130, 312
520 463, 736 540 811. Sponzorské dary vybíráme po celý rok. Největší sponzory
školy najdete na http://www.zsbratronice.cz/sponzori.html.
Fotky ze školních akcí a další informace o nás si můžete prohlédnout na
webových stránkách školy www.zsbratronice.cz. Děkujeme všem našim
příznivcům.
Přejeme všem veselé oslavy čarodějnic, květen plný lásky a pohody a příjemné
prožití prodloužených květnových víkendů.
Jitka Tenklová, ředitelka

!!! POSLEDNÍ DUBNOVÝ DEN SE BLÍŽÍ A S NÍM I MAGICKÁ NOC !!!

SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ
Přistávací dráha bude připravena v 18:00
na fotbalovém hřišti v Bělči.
Každá čarodějnice i každý čaroděj budou ohodnoceni
vrchní čarodějnicí! Neváhejte, navlékněte slavnostní hábity
a přileťte na svých košťatech!

Čeká vás spousta soutěží a zábavy.
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!!! PRO DOSPĚLÉ ČARODĚJNICE A ČARODĚJE JE TU
TAKÉ POZVÁNKA NA SKVĚLÝ PROGRAM
KOUZELNÉ FILIPOJAKUBSKÉ NOCI !!!

Vinárna Běleč pořádá dne 30.4.

Čarodějnickou tancovačku
K tanci a poslechu bude hrát kapela Černý brejle.
Začátek ve 20:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni!
Zveme vás na výlet do

ZOO ÚSTÍ NAD LABEM
Kdy: 16. Května 2009
Odjezd autobusu z Bělče v 8 hodin.
V případě zájmu je možný odjezd ze Sýkořice v 7:45.
Cena dopravy:
Dospělí: 100,- Kč
Děti: 50,- Kč
Vstup do ZOO:
Dospělí: 100,- Kč
Důchodci: 50,- Kč
Děti do 18 let ZDARMA - vstupné zaplatí organizátoři jako dárek ke
DNI DĚTÍ
Zájemci, prosím přihlaste se závazně v bělečské Mateřské školce.
Můžete se těšit na cvičení lachtanů a slonů a také na procházku slonů
po ZOO a na Zoovláček.
Za organizátory Zuzana Fejfarová a Petra Švankmajerová
-6-
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Firma Elektrowin informuje občany
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?
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.
-8-

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.

Nová zahradnická sezóna je tu!

*ZAHRADNICTVÍ BRATRONICE*
Prodejna zahradnických potřeb nabízí
ucelený sortiment pro Vaši zahradu.
Přijďte si k nám vybrat z následující nabídky:
. květiny - BALKONOVÉ, LETNIČKY i TRVALKY,
okrasné keře, stromky ovocné i okrasné
. substráty, hnojiva, plastové truhlíky a nádoby, geotextilie
. nářadí na zahradu FISKARS a jiné
. ochranné pomůcky - rukavice, oděvy
Osazujeme truhlíky, připravujeme hřbitovní výzdobu
Parkoviště přímo v zahradnictví
Najdete nás v areálu Penzionu u Sajdlů, Bratronice
Otevřeno pro Vás máme PO - PÁ 8 - 17 hod. SO 8 - 12 hod.
Tel: 736 610 175, 603 112 735
e-mail: info@nekupujto.cz
www.nekupujto.cz
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Kvalitní izolační materiály
až na vaši stavbu.

www.izotrade.eu
Tepelné izolace
Minerální vata
Polystyreny
Lepidla
Probarvené omítky
tel.: 605 064 774
e-mail: vaclavfejfar.com@seznam.cz
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V současném krásném počasí si děti v MŚ hry na zahradě určitě užijí lépe než
v zimě.

FOTBAL
Poslední víkend v březnu začala našim fotbalistům jarní část sezóny. Ještě
předtím, ale stačili sehrát poslední přípravné utkání, ve kterém na umělé
trávě v Novém Strašecí porazili účastníka třetí třídy rakovnického okresu
Srbeč 6:0 (Kochlefl 2, M. Dvořák ml. 2, D. Trousil, Pátek). Na střelecké
hody z přípravných zápasů jsme bohužel nenavázali v Dřetovicích, kde
jsme v mistrovském utkání podlehli domácí Spartě 2:0 (1:0). O týden
později se nám už dařilo lépe. Nepříznivě vyvíjející se zápas jsme dokázali
otočit a po dobrém výkonu ve druhém poločasu jsme si připsali tři body za
výhru 2:1 (Fejfar, F. Trousil). Naopak jsme o ně přišli těsně před začátkem
jara, protože rezerva kladenského Slovanu svůj tým odhlásila a nám tak
byly odečteny tři body za podzimní výhru 3:2. V dalším duelu jsme odjeli
k derby do Lhoty, kde jsme neproměnili i ty nejvyloženější šance a naopak
jsme v každém poločase inkasovali dvě branky. Domácí nám tak vrátili
podzimní porážku 6:2.
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Tabulka III. třídy po 15. kole:
skóre
1.Velká Dobrá B
48:19
2.Stochov
47:18
3.Družec
41:24
4.Stehelčeves
37:25
5.Lhota B
35:39
6. SK Běleč
29:29
7.K. Žehrovice B
23:24
38:47
8.Vinařice
9.Doksy B
28:37
10.Unhošť
36:31
11.Slavoj Kladno
29:41
12.Švermov
19:29
13.Slovan Kladno B 29: 47
14.Dřetovice
25:54

bodů
37,
36,
32,
27,
22,
21,
20,
17,
17,
16,
16,
14,
10,
8.

Ještě před Velikonočním víkendem uspořádali naši fotbalisté tradiční jarní
sběr železného šrotu. Během pátečního odpoledne byly odvezeny tři plné
kontejnery odpadu, včetně ochranných drátěných sítí, které byly na hřišti za
brankou. Dobrovolníci je pod vedením trenéra V. Trousila nahradili
novými sloupy s pletenou síti. SK Běleč děkuje všem zúčastněným i
občanům za spolupráci. Další sběr železného šrotu by se měl opět opakovat
při podzimním úklidu.
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