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KURÝR

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BĚLEČ
Zprávy z obce
Doplňující volby do senátu

Volební místnost je jako obvykle na OU v Bělči v zasedací síni.
Volby proběhnou 18.3 - 19.3.2011. Jedná se o doplňující volby do
senátu.
J.Rohla

Rekonstrukce restaurace

Poplatky

Restaurace
byla
bývalým
nájemcem vyklizena, pracovníci
obce odstranili lino a obložení.
Byla
provedena
deratizace,
oprava elektoinstalace a bude
vymalováno. Tím OÚ připraví
podmínky pro nového nájemce
restaurace, který vzejde z
výběrového řízení.
J. Rohla

Do konce února 2011 měl být
uhrazen poplatek ze psů. Tuto
úhradu nesplnilo 11 majitelů 25
psů. Z loňského roku stále
evidujeme nedoplatek ve výši
100,- Kč.

Bělečský kurýr

Výběr stočného
Výběr stočného v sobotu
2. dubna od 9.00 - 10.00 hod
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Bezpečnostní situace v obci
Obecní úřad Běleč obdržel v březnu od Obvodního oddělení Policie
České republiky v Unhošti dopis ve věci žádosti o spolupráci a
součinnost. Přinášíme vám zkrácenou verzi textu.
(plné znění dopisu je na úřední desce a na internetu)
Žádost o spolupráci a součinnost
Zdejší součást Policie ČR v Unhošti se v poslední době potýká (i když ne
ve velké míře) s nápadem trestné činnosti, a to převážně majetkového
charakteru. Mezi nejčastější případy patří vloupání do vozidel, domů a
chat a krádeže vozidel.
Tímto bych chtěl apelovat na místní občany, aby si řádně zabezpečovali
svůj majetek a ve vozidlech zbytečně nenechávali své věci, vždyť vozidlo
ani dům není trezor. Aby si všímali i svého okolí, podezřelých lidí a všeho
dalšího, co může uškodit jak jim, tak sousedům. Je-li to možné, aby
uváděné informace byly občanům předány buď formou rozhlasu, úřední
tabule nebo místního tisku, popř. na jednání vedení obce s občany.
V případě potřeby se nebráním ani osobnímu jednání či další potřebné
spolupráci.
Jakýkoliv poznatek, a to jak k trestné činnosti, podezřelým osobám, je
možno, a to i anonymně, ohlásit třeba i Vaším prostřednictvím přímo
Policii ČR na linku 158, popř. na telefon 974873574 (OOP Unhošť).
Každý poznatek rádi přivítáme a budeme se snažit Vaši bezpečnost a
ochranu zajistit co nejlepším a nejsvědomitějším způsobem.
Za ochotu a spolupráci předem děkuji

Vedoucí OOP Unhošť
Npor. Ing. Bc. Petr Bůžek

Bělečský kurýr
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Proč?
Před 2 roky jsem lovil škrabku z rybníka, a tak jsem si řekl, že je budu
uklízet a vždycky na zimu, když zamrzne rybník, je tam přivezu. A tak
i letos jsem tam přivezl 3 škrabky. Jednu udělal pan Zdeněk Trousil,
byla z antikorového plechu. Hrabalo se s ní nejlíp. Tato škrabka kolem
5. března od rybníka zmizela. Dnes, když jsem uklízel zbylé 2 škrabky,
tak jsem zjistil, že byla rozebrána a normálně ukradena. Co to máme
za občany, kteří dokážou ukrást dětem věc, kterou potřebují, aby si
mohli shrabat rybník a zabruslit si. Vyzývám občany, jestli někoho
neviděli, že nese antikorový plech, rozměr tak 40cm na 60 cm anebo
jestli někoho neviděli u rybníka, jak tam něco montuje. Tak před 55
lety se na tomto rybníku hrál hokej. Byly tady dřevěné mantinely a v
létě byly naskládány na břehu. Nikdy se žádný neztratil. Být to v téhle
době, tak do druhé zimy tam žádný mantinel nevydrží.
Karel Hykl st.

!!!
Žádáme rodiče,aby věnovali pozornost svým malým dětem při
procházkách po obci,nebo je časteji kontrolovali, když jejich
ratolesti pobíhají po obci. Již dvakrát byla nalezena v okolí OÚ
injekční jehla. Stačí chvilka nepozornosti a malér je na světě.
Poučte své děti, v případě nálezu jehly zajistěte okolí, zabraňte,
aby se někdo dostal do kontaktu s předmětem. Kontaktujte
poté jakéhokoliv zastupitele, který bude v dosahu a on se
postará o vše potřebné. Je nutno se s konkrétním zastupitelem
domluvit, může se stát, že některý nebude v obci přítomen a
likvidaci nezajistí.
J.Rohla
Bělečský kurýr
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Společenská rubrika
Výročí
Významného životního jubilea se v měsíci březnu dožívají:
Ezrová Libuše
Lébrová Božena
Dvořáková Olga
Pekařová Helena
Svoboda Vladimír
Hyklová Marie
Lachmanová Květoslava
Kuba Jaroslav
Blahopřejeme

DĚTSKÝ MAŠKANÍ PLES
V kulturním domě ve Bělči se opět konal v únoru
tradiční Dětský maškarní ples.
Jsme rádi, že jste nezapomněli a přišli jste se znovu
pobavit. Masky byli nádherné a rozmanité, a proto
měla porota nelehký úkol – vybrat ty nej v kategorii
0-3 roky, 4-6 let a 7 a více.
Každý z vítězů dostal krásný dort z cukrárny DOLCE
VITA. V tak hojném počtu jsme si stihli i zasoutěžit, a
když spustila hudba tak se po sále hemžilo spoustu
nejrůznějších masek v podobě zvířátek, princezen,
pirátů a jiných postaviček.
Hudbu tradičně zajišťoval Josef Port a Tomáš
Dvořák. I když příprava byla letos složitější přesto to
zvládli skvěle a nezapomněli na dětmi velmi
Bělečský kurýr
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oblíbené bublinky a umělý sníh, bez kterých by to nebylo ono. Moc si toho
vážíme, neboť vše dělali ve svém volnu.
Poděkování patří také všem, kteří přispěli jakýmkoli darem, finančním
obnosem či při přípravách samotného karnevalu. Bez jejichž pomoci by
se to dalo těžko uskutečnit.
Mezi hlavní sponzory patří TJ SK Běleč, Obec Běleč, p. Šnobl (KARCHER),
Daniela Dudová, V. Fejfar, club Jumbo, p. Michálek.
Těšíme se na Vás na další dětské akci.
Petra Švankmajerová a Zuzana Fejfarová

Bělečský kurýr
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Školní zprávy
Zprávičky z naší školičky
Vážení přátelé,
ve středu 2. března proběhl zápis do naší školky. K zápisu přišlo celkem
8 dětí a všechny budou přijaty, protože stejný počet dětí nám odchází do
prvního ročníku ZŠ. Jsme rádi, že jsme mohli uspokojit všechny rodiče.
Našim novým žáčkům se ve školce líbilo, dokonce tak, že nechtěli ani
odejít. Takže od 1. září se na všechny nové, ale samozřejmě i ty
zůstávající moc těšíme.
Opět Vám všem, kteří nám pomáháte se sběrem víček od Pet-lahví a
také sbíráme účtenky za nákup čisticích prostředků Domestos a Cif,
které nám můžete nosit do školky, velmi děkujeme.
V měsíci květnu chystáme sběr starého papíru, o kterém Vás v příštím
čísle budeme podrobněji informovat. Na závěr Vám všem přeji hodně
sluníčka a to nejenom na obloze.
Jiřina Dvořáková, uč. MŠ Běleč

Volný čas
Tip na výlet
Začíná jaro a je načase vyrazit trochu do přírody. Pokud přemýšlíte kam,
zkuste Kounovské kamenné řady.
Kounovské kamenné řady se nacházejí na rozhraní lounského a
rakovnického okresu, mezi obcemi Kounov, Pnětluky a Domoušice (cca
1,7 km SV od obce Kounov), ve smíšeném lese na náhorní plošině Rovina
(526 m n.m.).
Jedná se o jedno z nejzáhadnějších míst na našem území, které je
vytvořeno z čtrnácti pravidelných řad balvanů těžkých až několik tun.
Řady se táhnou v severojižním směru v rozestupech od 13 do 30 metrů a
jsou dlouhé od 14 do 450 metrů.
Bělečský kurýr
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Na zarážející pravidelnost rozmístění kamenů upozornil poprvé v roce
1934 kounovský učitel Antonín Patejdl a od té doby si lidé marně lámou
hlavu kdy a především proč kamenné řady vznikly.

Mezi odborníky i laiky nejpřijímanější výklady patří ty, že se jednalo o
prehistorickou astronomickou observatoř či kalendář, případně o
vymezení pozemků:
Pokud se na Kounovské kamenné řady vypravíte, můžete zvolit dopravu
vlakem do zastávky Mutějovice a odtud pěšky po žluté turistické značce,
případně autem opět k této zastávce nebo do Kounova (z Kounova vede
také žlutá turistická značka). V okolí je také možné najít několik
opuštěných pískovcových lomů. Piskovec se štípe do plochých desek
s mnoha zajímavými zkamenělinami.

Bělečský kurýr
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Bělečský kurýr, zpravodaj Obecního úřadu Běleč
vydává: Obec Běleč, člen mikroregionu Bratronicko, Běleč 64, 273 63 pošta Bratronice
telefon: 312 659 151, e-mail: kuryr@belec.cz, internet: www.belec.cz
Registrace na Ministerstvu kultury e.č. MK ČR E 10593
Příspěvky dodejte na OU Běleč nebo e-mailem do 10. dne v měsíci.
RH
Bělečský kurýr
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