říjen 2007

10. číslo

X. ročník

měsíčník

Tradiční Havelské posvícení se nám rychle blíží. Těšíme se na ně už o
tomto víkendu. Pozvánky na akce s Posvícením spojené naleznete dále v tomto
Kurýru. Ale nejen to...
–bul-

Starosta obce Běleč svolává
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
na úterý 30.10.2007 od 19,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Dění v obci
Rekonstrukce zastávky. Od 1. 10. započala firma Kohout ze Stochova
rekonstrukci autobusové zastávky na horní návsi Draha. Celá akce je průběžně
dokumentována, abychom mohli doložit postup prací při rekonstrukci pro
kontrolu, která dohlíží na plnění podmínek dotace.
–stZměna ve vedení na oddělení Policie v Unhošti. Nové vedení Policie v
Unhošti požádalo vedení obce o seznamovací schůzku. Při této příležitosti jsem
požádal o kontrolu automobilů, vozících štěrk z lomu ze Zbečna, a to jak jejich
rychlosti, tak přetěžování. Dále o kontrolu automobilů jezdících v letním období
za zábavou k řece Berounce. Jak mohou potvrdit občané bydlící u hlavní silnice,
jedná se převážně o mladé lidi, kteří často i posilněni alkoholem projíždějí obcí
nepovolenou rychlostí. Ze strany policie byla přislíbena pomoc v těchto
záležitostech. Vedení policie v Unhošti se snaží i přes nedostatek policistů
projíždět obce, které mají ve své působnosti, co možná nejvíce.
–stObčané se připojují na kanalizační řád. Během posledních dvou měsíců se
připojilo 5 vlastníků nemovitostí. Další vlastníci mají přípojky ve výstavbě a
někteří čekají na volný termín firmy z vedlejší obce. Ta se svou malou technikou
naruší pouze okolí výkopu. Dva občané doložili nepropustnost jímky - kulaté
razítko - a tím se zbavili povinnosti připojit se na kanalizační řád, povinnosti kterou
jinak všem ukládá zákon.
–st-1-

Povolenky na lov ryb v našem rybníku. Letos bylo vydáno celkem 5
povolenek. Mládež o tento druh sportu zcela ztratila zájem. V tomto roce se přitom
povedlo zajistit dobrou násadu - kapry, líny, karasy.
Snad si v příštím roce najde cestu k vodě větší množství zájemců.
–stMimořádné veterinární opatření. Krajská veterinární správa vyhlašuje
mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální
horečky ovcí . Týká se to okresů KLADNO, BEROUN, RAKOVNÍK.
Poučení o nákaze a ochranná opatření jsou vyvěšena na úřední desce a jsou k
dispozici na OÚ. Zájemcům budou zdarma nakopírována.
–stAudit na našem Obecním úřadě. V pátek 26. 10. 2007 proběhne na OÚ
přezkoumání hospodaření pracovníky Krajského úřadu.
–stPovinné výměny občanských průkazů. Zkontrolujte si platnost svých
občanských průkazů. Konec roku se blíží a do 31.12.2007 musejí být vyměněny
občanské průkazy vydané do 31.prosince 1998. O výměnu je občan povinen
zažádat do 30. listopadu. K žádosti o nový občanský průkaz je nutno dodat také
potřebné dokumenty. Pokud od posledního vydání OP nenastaly změny, je občan
povinen dodat vyplněnou žádost o nový OP, stávající občanský průkaz, 1
fotografii (přesně dle předpisu) a případně další doklady podle toho jaké další
údaje chce do OP zapsat (např. děti, manželka, manžel). Pokud od minulého
vydání OP nastaly změny, musí občan ještě doložit řádnými doklady tyto změny –
např. potvrzení o změně trvalého pobytu, oddací list, úmrtní list manžela/ky,
potvrzení o změně stavu, rozsudek o rozvodu.
–oúPovinné výměny řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané od 1.
července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.
prosince 2007. Tato výměna je osvobozena od správních poplatků. Požádat o
výměnu mohou majitelé na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s
rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR (podle místa trvalého
pobytu držitele řidičského průkazu). K žádosti o výměnu je nutno dodat platný
doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), 1 fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm,
řidičský průkaz, kterému končí platnost. Nový řidičský průkaz řidič obdrží do 20
dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního
poplatku 500 Kč). Více informací naleznete na webových stránkách www.mdcr.cz
a v zákoně č. 361/2000 Sb.
–oúMalinko o bioodpadech. V Bělči již několik let docela úspěšně funguje
systém třídění domovního odpadu k dalšímu zpracování. Naprostá většina
spoluobčanů zná a správně využívá barevné kontejnery na papír, plasty a sklo.
V zahraničí a někde i u nás v republice se objevují i kontejnery na tzv. bioodpad –
tedy zbytky potravin, slupky a třeba i listí. Bohužel však tyto kontejnery mají velice
nepříjemnou vlastnost. Zapáchají a v jejich okolí bývá množství létajícího i
lezoucího hmyzu. V naší obci si mohou občané nechat za rozumný poplatek
odvážet posečenou trávu i shrabané listí. Bioodpady z kuchyně pak mnohý majitel
zahrádky uvítá v podobě výživného kompostu. Tak můžeme nejen pomoci své
zahradě, ale i ubereme odpadu ve svých popelnicích a nekrmíme potkany a krysy
na skládkách.
–bul-2-
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TJ SK Běleč pořádá

POSVÍCENSKOU
ZÁBAVU
v sobotu 20.10.2007 v KD Běleč
od 20.00 hodin
K tanci a poslechu hraje skupina

ČERNÝ BREJLE
vstupné 70,- Kč

V pondělí 22.10.2007
tradiční PĚKNÁ HODINKA
v restauraci „U Čápa“ od 9.00 hodin
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Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
Všem našim spoluobčanům, kteří v měsících říjnu a listopadu slaví svá životní či
rodinná jubilea, přejeme dobré zdraví a vždycky více radostí a méně starostí.
V tomto Kurýru blahopřejeme paní Jarmile Hyklové. Přejeme vám co nejlepší
zdraví a radost ze života!
Starosta, obecní zastupitelstvo a redakce

Zprávičky z naší školičky
Akce víčka do MŠ
Víčka od PET lahví jste mohli nosit do mateřské školy do 23.září. Firma je odvezla
k dalšímu zpracování. Již od léta jsme vás žádali, abyste víčka pro naši MŠ
schovávali. Všem, kdo na nás mysleli a přinesli nebo i ještě přinesou, moc
děkujeme. Víčka můžete sbírat i nadále, další odvoz bude včas oznámen.

Sběr papíru
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší sběrové akce papíru, která proběhla v
úterý 9.10. Další sběrová akce bude ke konci roku 2007.
Kolektiv MŠ Běleč

Hlásí se ZŠ a MŠ Bratronice
Co se děje ve škole?
Školní rok je již v plném proudu a všichni pilně pracují. Ve škole to žije. Letos je
skutečně nabitá téměř k prasknutí – 25 dětí ve školce a 54 žáků ve škole.
Nejpočetnější ročník jsou prvňáčci. Letos jsme jich společně s rodiči, prarodiči a
panem starostou přivítali 14! Z toho je však jen 5 žáčků z Bratronic – David
Čokina, Eliška Herinková, Ondra Vlach, Zbyněk Kougl a Tomášek Kukla,
dalších 6 dětí je ze Bělče – Kája Prach, Péťa Plachá, Klárka Švankmajerová,
Kristýnka Kolaříková, Martin Jabůrek a Adélka Burešová, jeden prvňáček z
Dolního Bezděkova – Jára Bursík a jeden ze Sýkořice – Vojta Smrtka. Jejich
třídní učitelkou je Mgr.Květoslava Lachmanová. V dalších třídách se letos učí
společně 2.+ 3.ročník a 4.+ 5.ročník.
V mateřské škole mají děti nové paní učitelky – kromě paní Ireny Svobodové je
učí a stará se o ně i Eliška Semencová a Věra Balalová, protože paní učitelka
Renata Sýkorová je v současné době na mateřské dovolené. Ve školce je celkem
25 dětí - 8 předškoláků, 9 dětí, kterým ještě nejsou ani čtyři roky a zbytek ve věku
4-5 let.
V září již dokonce proběhla jedna seznamovací třídní schůzka v mateřské škole.
Rodiče byli informováni o organizaci nového školního roku a požadavcích nových
paní učitelek.
V září se také konalo předposlední zasedání školské rady – její členové byli
seznámeni s výroční zprávou školy, s vlastním hodnocením školy, s požadavky
školy na obecní zastupitelstvo ohledně technického stavu budovy, s úpravami
školního řádu a s organizací školního roku 2007/2008. Vše bylo projednáno a
schváleno. Další setkání se chystá těsně před Vánoci a bude již poslední.
Současná školská rada totiž perfektně funguje již třetím rokem a od ledna 2008 se
bude scházet v novém složení. Společně se zřizovatelem se připravují volby do
tohoto kontrolního orgánu.
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Od října se také rozeběhly ve škole všechny zájmové kroužky. Letos je nabídka
opět pestrá – děti mohou navštěvovat kroužek ručních prací (vede E.Semencová),
anglický jazyk (vede J.Tenklová), výpočetní technika (vede Z.Smrtková), šikovné
ruce (vede I.Štáfková), sborový zpěv (vede V.Balalová), veselé pískání (vede
H.Tichá). Při škole nadále funguje pobočka ZUŠ Unhošť a paní učitelka
Vojtíšková zde vyučuje hře na klávesy, na housle a na flétnu.
V nejbližším období nás čekají následující akce: výlet MŠ na Křivoklát, odvoz
sběru starého papíru (víčka sbíráme celoročně!), dopravní výchova na dopravním
hřišti (4.ročník) a také podzimní prázdniny (25. a 26.10.).
Aktuální informace o dění ve škole najdete také na našich internetových
stránkách www.zsbratronice.cz. Pište nám, prosím, co byste na nich ještě
rádi našli. zs.bratronice@email.cz. Děkujeme.
V letošním školním roce opět sbíráme starý papír – první akce trvá do poloviny
října – a také celoročně probíhá sběr víček od PET lahví.
Jitka Tenklová, ředitelka

Výrek Kurýrek
Ahoj kamarádi,
tak nám ten podzim letos přišel nějak rychle, nezdá se vám. Najednou mi začalo v mojí
vykotlané lípě být docela chladno. To víte, že mám peříčka načechraná a takovéhle
chladno mi neublíží, však v zimě jistě bude hůř. Jen už je zase nějak smutno, když
sluníčko svítí kratší dobu a taky je často schované za mrakem. Ale vy to jistě přežijete
s kamarády v pohodě a určitě se nějak dobře zabavíte. Já vám chci dnes poslat jednu
fotografii z prázdnin. Létal jsem si tak po Evropě a představte si, co jsem také viděl:
Nejen v Bělči máme noviny Kurýr. Já našel redakci Kurýra třeba v německém Bavorsku,
v lázních Tölz. To je tam, co se natáčel televizní seriál Big Ben! Tak se na to mrkněte.
Váš výrek Kurýrek
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Bělečský sporák
Blížící se Posvícení jistě provoní nejeden dům v Bělči mnohými slastnými vůněmi
a nechá lidičky pochutnat si na tradičních specialitách. Avšak, jak praví moudré
přísloví: Není každý den Posvícení. Proto vám v dnešním Kurýru nabídneme také
nějaký ten lákavý recept na dny, kdy zrovna není Posvícení...

Zapečené brambory s bryndzou
Potřebujeme 1200 g brambor, sůl a dále 250 g bryndzy, 0,2 l kysané smetany,
mletý černý pepř, nasekaný kopr nebo jiné zelené bylinky. Ještě na zálivku:
2 vejce, smetanu na vaření
Brambory uvařené ve slupce nakrájíme na kolečka. Bryndzu smícháme s kysanou
smetanou. Přidáme kopr, opepříme a promícháme. Do vymaštěné zapékací mísy
střídavě klademe vrstvy nakrájených brambor, které osolíme a zaléváme náplní.
Končíme vrstvou brambor. Celá vejce rozšleháme, přidáme smetanu na vaření,
osolíme a promícháme. Naplněnou zapékací mísu zalijeme smetanovou směsí s
vejci, vložíme do vyhřáté trouby a zapečeme.

Arašídové slané sušenky třeba k pivu
Potřebujeme 250 g hladké mouky, 100 g pražených slaných arašídových oříšků –
buráků, 1 lžičku kari koření, sůl, 7 lžic bílého vína, 100 g másla nebo Hery, 50 g
bílého jogurtu, 1 vejce, 50 g piniových oříšků nebo slunečnicových semínek.
Do prosáté mouky vmícháme rozemleté arašídy, kari koření, sůl, víno,
nastrouhaný studený tuk, jogurt a vypracujeme hladké těsto. Na pomoučněném
válu rozválíme těsto na sílu cca 5 mm a rádýlkem rozkrájíme na trojúhelníčky
nebo čtverečky. Potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme jemně solí a také
semínky. Pečeme ve vyhřáté troubě do růžova.

Sportovní odpoledne
na stadionu Josefa Zaspala v Bělči
v sobotu 20. října 2007
Od 13:00 pořádá vinárna v Bělči fotbalový sranda match
Vinárna Běleč - Moucha team Bratronice
Od 15:30 přivítá domácí SK Běleč – SK Doksy „B“

Přijďte se bavit! Přijďte fandit! Podpořte naše borce!
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SPORT
FOTBAL
V 6.kole jsme odcestovali na trávník Baníku Stochov, kde jsme domácím podlehli
3:2. Oba naše góly vstřelil Filip Trousil. O týden později jsme doma přivítali další
Baník, tentokrát Švermov, kterému jsme také podlehli 1:2. Náš jediný gól dal
Vojtěch Bureš. V dalším domácím zápase jsme hostili SK Družec, se kterým jsme
remizovali 2:2. Góly vstřelili František Kougl a FilipTrousil.
–lpDalší zápasy:

10.kolo 20.10.

15:30

SK Běleč-Doksy „B“

11.kolo 27.10.

14:30

V.Přítočno-SK Běleč

12.kolo 3.11.

14:00

SK Běleč-Unhošť

13.kolo 10.11.

14:00

Stehelčeves-SK Běleč

Aktuální tabulka:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

V. Přítočno"A"
Družec
Stochov"A"
V. Dobrá "B"
Doksy "B"
SK Běleč
Unhošť
Švermov
Vinařice
K. Žehrovice"B"
Stehelčeves
Dřetovice
Slovan Kladno "B"
Smečno

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
6
4
4
4
4
4
3
2
1
1
0
0

1
1
0
3
3
2
1
0
2
1
2
1
2
1

0
1
2
1
1
2
3
4
3
5
5
6
6
7

32: 9
24: 6
17: 6
16: 8
18: 12
21: 12
18: 10
8: 10
10: 11
6: 24
8: 17
6: 17
11: 26
8: 35

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,
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