BĚLEČSKÝ
Říjen - Prosinec 2020

KURÝR

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BĚLEČ

Zprávy z obce

Milí spoluobčané,
ať láska Vaše srdce naplní a vydrží tam mnoho dní,
ať jsme šťastni se svým životem,
směřujme k tomu, co si doopravdy přejeme a máme sílu
a odvahu to žít.
Krásné Vánoce a v novém roce snad jen ať jsme zdraví!
Obecní zastupitelstvo
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Informace
Slovo starosty
Vážení občané, milí sousedé a kamarádi,
blíží se nám ke konci rok 2020. Každý z nás si vněm prožil mnoho radostí i
starostí všedních dní. Těžkosti současné doby ještě zdaleka nejsou za námi,
ale se zlomem roku k nám přichází i nová naděje. Naděje, že rok nadcházející
k nám bude milosrdnější než ten letošní.
Ač si to mnozí možná neuvědomujete, patří naše obec mezi nejkrásnější
v regionu. Pravdou je, že realita všedního dne v podobě rozbitých cest často
přebijí hrdost na místo, ve kterém žijeme. Jenže bohatství obce není
v majetku, ale právě v nás, v lidech, kteří tu žijí. Vidím mezi námi mnoho
skromných, dobrosrdečných a pracovitých občanů, lidí optimistických a
plných odhodlání, lidí, kteří jsou ochotni udělat mnohé nejen pro sebe, ale i
pro druhé. Jsem rád, že tu mohu s takovými lidmi žít a podílet se na
společném dění v obci.
Do příštího roku bych chtěl nám všem popřát novou naději, mnoho lásky a
radostí. Ať jsme zdraví, plni sil a odhodlání. Ať se nám podaří splnit naše
plány a jsme za rok pyšní na to, co jsme dokázali a kolik duší jsme obdarovali
svojí laskavostí.
Lukáš Kocman, starosta

Uzavření Obecního úřadu
V době od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 bude Obecní úřad uzavřen z důvodu
rekonstrukce PC sítě.

Známky na odpad 2021
Během prosince letošního roku schválil Parlament ČR na poslední chvíli nový
zákon o odpadech. Možnost včas reagovat na změny tak nedostalo ani
Ministerstvo vnitra, ani svozové společnosti a stejně tak i obce. Dne
10.12.2020 schválilo Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání novou
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vyhlášku, která řeší poplatky za komunální odpad. Z důvodů nastalých změn
nebudeme prozatím informovat o navrhovaných poplatcích, jelikož zřejmě
dojde koncem roku k jejich dalším úpravám. O nové výši poplatků za
komunální odpad budeme informovat zřejmě během druhého týdne příštího
roku. V tomto termínu bude mít Obecní úřad k dispozici i nové známky.
Známky na odpad z roku 2020 jsou nadále platné do konce ledna 2021.
V případě potřeby lze zakoupit známky jednorázové za ceny roku 2020.

Poplatky 2021
Seznam poplatků pro rok 2021 bude zveřejněn v lednovém vydání Kurýra. Ve
stejné výši jako v roce 2020 zůstává platba stočného a poplatek za psa.

Několik slov majitelům psů v naší obci
Téma venčení psů v intravilánu obce je problém, který se pravidelně na
našich stránkách objevuje, zdá se být neřešitelný. Pes na vodítku, který
doprovází svého pána, je přirozený jev na vsi i ve městě a nikdo se na tím
nepozastavuje, pokud zvíře neohrožuje své okolí. Problém nastává, když pes
vykoná svou potřebu na nevhodném místě a majitel to po něm neuklidí. Ve
městě může chovatel využít nabídky papírových sáčků na odpad, na vesnici si
musí vystačit s vlastním náhradním řešením, např. připraveným igelitovým
sáčkem v kapse. A řada našich spoluobčanů to tak také dělá.
Největším problémem je ale nehlídaný pohyb psů v prostoru dětského hřiště.
Nejenže pes nemá z hygienických důvodů na takovém místě co dělat – natož
když mezi dětskými herními prvky a na trávníku trousí své exkrementy.
S tím se bohužel bělečské děti i ty ze školky setkávají téměř denně.
Stává se, že starší dítě dostane za úkol vzít na procházku pejska a tak s ním
zamíří, jak jinak – na hřiště, kde na čtvernohého kamaráda nemá čas
dohlížet.
Apelujeme proto na majitele psů v naší obci, aby měli tyto
okolnosti procházek se psy na mysli a aby svou ohleduplností
k ostatním uživatelům veřejných prostranství, pomohli udržovat
v obci čisté a kultivované prostředí.
Děkujeme všem, pro které je toto pravidlo samozřejmostí.
zastupitelstvo obce
Bělečský kurýr
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Plánované investiční akce v obci
Těm občanům, kteří se nezúčastňují zasedání obecního zastupitelstva,
předkládáme plán investičních akcí na budoucí období. Nikdo neví, jak to
bude díky coronavirovým celostátním opatření vypadat s financemi na
obcích. Přesto chceme být připraveni, mít vyhotovené projekty, vyřízené
příslušné stavební doklady a čekat na vhodnou příležitost.
Nepředpokládáme, že se uskuteční všechny akce, ale proč to nezkusit?
Prvořadou akcí je dobudování vodovodu. V současné době se zpracovává
projekt na přípojky k jednotlivým nemovitostem. Zároveň bude probíhat
aktualizace stávajících projektů hlavních řádů, ve kterých bude třeba nutné
upravit některé jeho části (např. požární hydranty). O dotaci budeme žádat
v 1. čtvrtletí 2021 Ministerstvo zemědělství. Účast státu na financování této
akce by byla 80% (9 600 000 Kč), zbytek by byl realizován z obecních úspor
(2 760 000 Kč). Celkové náklady činní cca 12 360 000 Kč.
Další akcí, na kterou je možno využít dotační titul, je rekonstrukce
komunikace kolem obecní návsi „Na drahách“. Proč zrovna tato
komunikace? Jako jediná je již plně „zasíťovaná“, tudíž je tu záruka, že se již
nebude v budoucnu rozkopávat. Další variantou byla cesta od dětského
hřiště do nové zástavby, ale tam není bohužel vybudována dešťová
kanalizace, která by pobrala v době přívalových dešťů velké množství vody,
které je splavováno z polí na sever od obce směrem na Šarváš. Myslíme si, že
si naše obec zaslouží
mít důstojnou obecní
náves.
Žádost
o
dotaci
podáváme
koncem
prosince
letošního roku na
Ministerstvo
pro
místní rozvoj. Celkové
náklady se budou
pohybovat
kolem
6 500 000 Kč, z toho
stát by měl uhradit
80% (5 040 000 Kč),
obec 1 460 000 Kč.
Bělečský kurýr
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O další nutnou opravu si říká zbytek střechy na Kulturním domě - II. etapa.
Původně jsme chtěli opravit jen část nad přísálím, ale nabízí se možnost
opravy celé zbývající části. Kulturní dům bude nutno zrekonstruovat po
částech tak, jak finanční situace dovolí. Na programu po opravě střechy bude
nové plynové topení. Staré hliníkové elektrické rozvody již také pomalu
dosluhují, takže nás čekají průběžné opravy. Dotační titul vyhlásilo
Ministerstvo pro místní rozvoj a žádost o dotaci podáváme v prosinci
letošního roku. Celkové náklady na opravu střechy činí cca 1 300 000 Kč,
stát se podílí 80% (990 000 Kč), obec 310 000 Kč.
Poslední akcí, kterou bychom chtěli zrealizovat v roce 2022 je rekonstrukce
Mateřské školy. Současné hygienické normy požadují trochu jinou výbavu
interiéru MŠ, než co máme my. Je potřeba nové hygienické zázemí, sklad,
úprava šatny a kuchyňských prostor. Při zapojení moderních kuchyňských
zařízení se objevují problémy se stávajícími hliníkovými rozvody. V žádném
případě nechceme kapacitu MŠ rozšiřovat, protože pro potřeby naší obce je
plně dostačující. Nabízí se nám využití dotačního titulu z Ministerstva financí
ve výši 85% (2 550 000 Kč) celkových nákladů na rekonstrukci ve výši
3 250 000 Kč, obec 700 000 Kč.
Je nám jasné, že nemusíme obdržet všechny naplánované dotace. Budeme
ale připraveni, projekty budou k dispozici pro další žádosti o dotace. Tyto
akce jsou zakotveny ve Strategickém rozvojovém plánu obce. Pokud chcete
být informováni podrobněji, na zasedání obecního zastupitelstva jsou tyto
akce hodně podrobně probírány.
ZO
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Od občanů naší obce
SOUSEDSKÉ POVZBUZENÍ
Bylo nám líto , že jsme se vzhl edem k e pa ndemii nemohli

zúčastnit posl edního veř ejného zasedá ní. Chtěli jsem vám
na něm (sta rostovi a zastupitelům o bce) sdělit, že si moc

vážíme všeho co děláte pro to , a by se v o bci

žilo do bř e -

na př. čištění ry bníku , oprava komunikací, w ebové strá nky
... Jsme rádi , že se tyto akce dějí spolu s o bča ny. Je nám tu s

vámi i v pa ndemii do bř e.
Obáváme se však , že v souvislosti se změnami daňového
systému dopadne na samosprávy ještě větší nouze a bude

velmi potřeba, aby lidé v obci drželi pospolu. Máme z akcí
v naší o bci do brý pocit a doufáme, že si tento pocit a do bré
vztahy budeme umět uchovat i v horších dobách a proti
nepř ejícím lidem. Nepř ející lidé se vyskytují úpl ně vždy a

všude a pokud je zl e, jejich hlas je ještě sil nější.
Př ejeme vám kvůli všem o bča nům nevyč erpatel nou záso bu
energie a optimismu

Iva na a Ja n Teskovi
Běl eč 132

Bělečský kurýr
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Zprávičky z naší školičky
Dobrý den milí čtenáři Bělečského kurýra,
opět se hlásíme po krátké odmlce se zprávičkami z naší malé školky. Všichni
v současné době prožíváme nelehké období. Ačkoli většina škol byla
v průběhu října a listopadu uzavřena, nás mateřských škol se omezení
vlastně nijak nedotklo. Školky, za dodržení zpřísněných hygienických
podmínek, byly otevřeny stále. A tak i docházka v naší MŠ byla téměř v plném
počtu. Také jsme v našem kolektivu přivítali novou paní učitelku Martinu,
která má stálou odpolední směnu.
Bohužel jsme byli nuceni zrušit některé plánované akce, ale jinak jsme se
snažili prožít si podzim plnými doušky. Děti se seznamovaly se
znaky podzimního období, jeho vrtošivým počasím a také paletou krásných
barev. Povídali jsme si o různých zvycích, hráli spoustu her, malovali si,
chodili na procházky, pozorovali přírodu a také jsme se naučili mnoho nových
básniček a písniček. Je velká škoda, že všechno toto naše snažení a umění
nemůžeme předvést svým nejbližším na tradiční vánoční besídce.
A i když možnost akcí byla omezena, přeci jen jsme si některé zvládli užít.
Pokračovali jsme v projektových dnech Malé technické univerzity – po tématu
Stavitelé mostů jsme navázali na další čtyři. A to Malý projektant (21.10., kde
si děti postavily celé město i se všemi inženýrskými sítěmi – nechyběl ani
vodojem, elektrárna a čistírna odpadních vod).
Další zkušeností bylo téma Stavitelé věží (9.11. – děti postavily postupně dle
zjednodušených technických výkresů Ještěd), jako třetí téma následoval Malý
vodohospodář (25.11., kde jsme se podívali na zoubek čistírně odpadních
vod, vyzkoušeli si filtraci znečištěné vody přes základní tři filtry, tak aby děti
pochopily funkci a význam čistíren) a posledním závěrečným tématem byl
Malý zpracovatel odpadů (9.12., kde si děti zopakovaly správné třídění
odpadů, seznámily se s funkcí třídící linky, postavily model “zdravé“ skládky i
Bělečský kurýr
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s návazností na kogenerační jednotku a jejím využitím, a také si ze starého
papíru vyrobily papír recyklovaný).

Samozřejmě jsme se také řádně připravili na příchod Mikuláše a jeho
družiny. Mikuláš dorazil v pátek 4.12., byl přísný, avšak spravedlivý, Andílek
byl učiněný andílek, ale zato Čert……. byl moc hodný a děti zbytečně
nestrašil, ale podat ruku a slíbit mu poslušnost někteří naši malí “čertíci“
Bělečský kurýr
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museli. Děti dostaly bohatou nadílku a na oplátku Mikuláši a jeho
společníkům řekly básničku a zazpívaly písničky. Bylo to moc pěkné
dopoledne, plné emocí, vášní, ale i vzájemné soudržnosti.

Jak už jsem zmínila, tento rok, bohužel, nebudeme pořádat tradiční vánoční
besídku. Vždy se nám sejde plná školka rodičů, sourozenců, babiček a
dědečků, a to v tuto dobu není možné. Ale to neznamená, že bychom se na
příchod Vánoc nepřipravovali. Básničky, koledy, různé předvánoční zvyky jsou
téměř na denním pořádku. A myslím, že děti si koledy prozpěvují už i samy
doma. Také si vyrobily pěkné vánoční svícínky, dřevěnou ozdobičku zdobenou
barevným pískem a vánoční přání.
Ve školce teď panuje předvánoční pohoda, užíváme si společných her,
soustředíme se a rozvíjíme vzájemné vztahy dětí, společně rozjímáme a
těšíme se na příchod Ježíška.
Na závěr těchto zpráviček bychom Vám všem chtěli popřát krásně prožité
Vánoce, hodně zdraví, úspěchů osobních i pracovních, mnoho radostí i
trpělivosti, zkrátka pohodu do nového roku.
Zároveň bych ke konci roku za nás všechny chtěla poděkovat Vám všem,
kteří nám v naší činnosti pomáháte a podporujete nás, Obci Běleč a obecním
Bělečský kurýr
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zastupitelům i pracovníkům, kteří nad námi drží ochrannou ruku i rodičům
dětí a jejich vstřícnému přístupu a důvěře v nás.
Také moc děkuji všem mým kolegyním za pohodové a příjemné pracovní
prostředí a samozřejmě veliký dík patří našim báječným dětem, se kterými je
radost trávit společný čas.
Na shledanou u příštích zpráviček v novém roce, za děti i zaměstnance
Petra Škodáková
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021!

Nabídka

Bělečský kurýr
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Kapří pečenáče
Kapra nakrájejte na menší kousky, osolte a obalte v klasickém trojobalu – mouka, vejce,
strouhanka. Následně osmažte a nechte okapat a zchladit na papírové utěrce.
Nálev:
Na 1 litr nálevu budete potřebovat 700 ml vody, 300 ml octa, 4 lžičky soli, 3 lžičky cukru, 1
lžička hořčičného semínka, 8 černých pepřů, 4 kuličky nového koření, 2 hřebíčky, 2 bobkové
listy. Povaříme 8-10 minut s pokrájenou cibulí, můžeme přidat i chilli papričku. Zchladíme.
Usmažené kousky kapra proložíme cibulí a zalijeme nálevem, necháme odležet asi 7 dní.

Klidné Vánoce a pevné zdraví v roce
2021 přeje všem občanům Bělče
Kurýr
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.
Bělečský kurýr
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