BĚLEČSKÝ
Prosinec 2019

KURÝR

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BĚLEČ

Zprávy z obce

Pokaždé, když se ruka natáhne, aby pomohla druhému ….. to jsou Vánoce.
Pokaždé, když někdo odloží hněv stranou a usiluje o porozumění…..to jsou Vánoce.
Pokaždé, když lidé zapomenou na své rozdíly a ukáží svou lásku k sobě…..to jsou
Vánoce.
Přejeme všem nemocným, aby se uzdravili, nezaměstnaným, aby si našli práci,
osamělým, aby potkali někoho, s kým budou šťastni, dětem ať najdou ten
nejkrásnější dárek, o jakém kdy snily, Vám všem štěstí, zdraví a sváteční pohodu
nejen u štědrovečerní tabule, ale i po celý zbytek roku.
členové obecního zastupitelstva
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Informace
Oznámení - Honební společenstvo Bratronice
Zákaz volného pobíhání psů v honitbě HS Bratronice - lokalita Běleč. Hrozí
nebezpečí úrazu střelnou zbraní ve večerních a ranních hodinách, kdy
probíhá lov zvěře likvidující úrodu soukromě hospodařících vlastníků.
Tento požadavek vychází ze Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb.
Je nutno si uvědomit, že pozemky v okolí obce jsou v soukromém vlastnictví.
Nelze se svévolně po těchto soukromých pozemcích pohybovat.
Obzvláště v podvečer, ale i v nočních hodinách se nevědomky můžete
přiblížit ke zvěří, která působí škodu na plodinách a odražená střela vás
může zranit.
Ve večerních hodinách se na polích pohybují lidé s baterkou a s volně
puštěným psem.
Takže pozor - již tu nemáme dobu minulou a je třeba se podle toho chovat a
respektovat zákony a soukromé vlastnictví.

Upozornění pro chovatele psů
Upozorňujeme, že je nutno si po svých psech také uklízet
jejich výkaly.
Zároveň POZOR o Silvestra při oslavách - během
ohňostrojů- aby Vám pes neutekl, když se lekne vystřelené
rakety nebo hozeného dělobuchu.
starosta

Dovolená na OU
Obecní úřad ve Bělči bude ve dnech od 19. 12. 2019 do 5. 1. 2020 uzavřen
z důvodu dovolené.

Oznámení
Chodník ke hřbitovu a hřbitov nebude v zimním období udržován.
Hřbitov bude průběžně kontrolován.

Bělečský kurýr
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Změna jízdních řádů - pokračování
V návaznosti na informaci z minulého Kurýra ohledně změn v jízdních řádech
sdělujeme, že jsou k dispozici další informace ve věci integrace veřejné
dopravy na Rakovnicku.
Kompletní informace o změnách jsou uvedeny na webové stránce:

https://pid.cz/integrace-rakovnicko-2019/

Z Informačního zpravodaje PID č. 20/2019 vybíráme:
Od neděle 15. 12. 2019 bude spuštěna první etapa integrace oblasti Rakovnicka, která
zahrnuje autobusové linky na trase Praha – Stochov – Nové Strašecí – Rakovník, a také
regionální linky v oblasti přibližně mezi městy Kladno, Beroun a Rakovník. Města a obce na
trase staré karlovarské silnice (Hostivice, Jeneč, Unhošť) se dočkají sjednocení tarifních
podmínek – na všech zdejších linkách bude totiž platit Tarif PID (dosud zde byla v systému
PID pouze část linek).
Vznikne 16 nových autobusových linek PID, které nahradí 40 stávajících linek mimo systém
PID. 5 současných linek PID bude změněno. Nově bude autobusovými linkami PID
obslouženo 40 měst a obcí Středočeského kraje, k významným změnám dopravní obsluhy
dojde u dalších 17 středočeských měst a obcí. Do systému PID se zapojí další dva dopravci:
ANEXIA BUS a Autobusová doprava Kohout. Spolu s novými jízdními řády dojde také
k přejmenování cca 70 zastávek, aby lépe odpovídaly danému místu.

Výhody integrace
Na nových i změněných linkách PID bude platit pásmový a časový tarif PID s možností
využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové tak i elektronické
podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo
pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Díky platnosti Tarifu PID a výhodným předplatním
jízdenkám ušetří cestující jak při jednorázové cestě, tak hlavně při pravidelném dojíždění.
Například základní jízdenka s kuponem pro Prahu bude stát do Rakovníka 54 Kč oproti
dnešním 70-77 Kč (i po slevě při platbě kartou dopravce bude jízdné výhodnější). Při využití
předplatních kuponů ušetří pravidelní cestující až 20 000 Kč ročně. Oproti dnešnímu stavu
bude navíc možné využít tu samou jízdenku jak pro cestu autobusem, tak vlakem –
například na trase Praha – Rakovník bude o víkendech provoz vlaků a autobusů časově
koordinován.
Kromě toho je výhodou zapojení do systému PID jednodušší a přehlednější linkové vedení,
garantované návaznosti mezi jednotlivými linkami a důsledná kontrola provozu
koordinačním dispečinkem. Na nejvytíženějších spojích budou nasazeny nové kapacitnější
15metrové autobusy.
Bělečský kurýr
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Změna ukončení linek v Praze
V Praze pojedou autobusové linky PID z oblasti Rakovnicka (304, 305, 404) primárně ke
stanici metra B Zličín, část spojů (linka 304) pojede dále přes zastávky Bílý Beránek, Motol
(přestup na tramvaje směr Anděl), a Nemocnice Motol (přestup na metro A) do konečné
zastávky Vypich (přestup na tramvaje a autobusy směr Hradčanská). Nová autobusová
linka 365 vedená ze Stochova přes Unhošť a Hostivici po staré karlovarské silnici pojede
přes Bílou Horu (přestup na tramvaje měr Hradčanská) a Nemocnici Motol (přestup na
metro A) do zastávky Motol (přestup na tramvaje směr Anděl).
Autobusy jezdící dosud na Hradčanskou budou zkráceny zejména z důvodu rostoucí
nepravidelnosti provozu a téměř každodenních kolon a vysokých zpoždění v Bělohorské
a Patočkově ulici. Ušetřené dopravní výkony i řidiče bude možné použít pro posílení
spojení mezi Prahou a Středočeským krajem.

Bělečský kurýr
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Nové autobusové linky PID
304 Praha, Kukulova – Praha, Nemocnice Motol – Praha, Zličín – Stochov, Slovanka – Nové
Strašecí – Rakovník, Aut. st. (nahrazuje rychlíkové linky Rakovník – Praha)
305 Praha, Zličín – Velká Dobrá – Tuchlovice – Lány – Nové Strašecí – Řevničov – Lišany –
Lužná – Rakovník, Aut. st. (nahrazuje linky Rakovník – Praha a linku MHD Rakovník B3)
365 Praha, Motol – Praha, Nemocnice Motol – Hostivice – Jeneč – Unhošť, Nám. – Velká
Dobrá – Doksy – Kamenné Žehrovice – Tuchlovice – Stochov, Náměstí (nahrazuje linky
B82, B85)
404 Rakovník, Aut. st. – Nový Dům – Lány – Stochov, Slovanka – Praha, Zličín (nahrazuje
linky B64, 310613)
555 Kladno, Aut. nádr. – Kamenné Žehrovice – Žilina – Lhota – Bratronice – Běleč –
Sýkořice – Zbečno, Žel. st. – Zbečno, Újezd nad Zbečnem / Křivoklát (nahrazuje linky
A35, B81)
577 Rakovník, Aut. st. – Nový Dům – Křivoklát – Nezabudice (nahrazuje linku B77)
579 Branov – Karlova Ves – Roztoky – Křivoklát – Městečko – Nezabudice (nahrazuje linky
310202, 310203)
581 Lubná – Rakovník, Aut. st. – Lužná, Žel. st. – Nové Strašecí, Palackého – Nové Strašecí,
Pecínov (nahrazuje linku B3)
583 Řevničov – Řevničov, Žel. st. (školní linka)
584 Rakovník, Aut. st. – Lišany – Krupá – Hředle – Mutějovice – Mutějovice, Lhota pod
Džbánem (nahrazuje linku B56)
585 Rakovník, Aut. st. – Lišany – Krupá, Šustna – Hředle – Třeboc – Ročov / Kroučová –
Pochvalov – Smilovice – Kozojedy – Vinařice (nahrazuje linky B75, B35)
618 Kladno, Aut. nádr. – Tuchlovice, Srby – Tuchlovice – Stochov, Slovanka – Stochov,
Náměstí – Stochov, Čelechovice – Kačice (nahrazuje linku A42)
619 Kladno, Aut. nádr. – Kamenné Žehrovice – Tuchlovice – Stochov, Slovanka – Lány,
Náměstí – Nové Strašecí – Třtice – Řevničov – Kroučová – Pochvalov – Smilovice –
Kozojedy – Vinařice (nahrazuje linku A38 a linky Kladno – Nové Strašecí)
625 Kladno, Aut. nádr. – Kamenné Žehrovice – Tuchlovice – Nové Strašecí – Ruda – Lužná
– Rakovník, Aut. st. (nahrazuje linku A37)
629 Kladno, Aut. nádr. – Velká Dobrá – Doksy – Družec, Náměstí – Bratronice, Dolní
Bezděkov (nahrazuje linku A34)
630 Kladno, Aut. nádr. – Pletený Újezd – Braškov – Unhošť, Nám. – Malé Kyšice – Chyňava
– (Chyňava, Podkozí) – Železná – Beroun (nahrazuje linky A29, A30, A31, C72)
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Změněné autobusové linky PID
307 Praha, Zličín – Rudná – Unhošť – Malé Přítočno – Velké Přítočno – Kladno, Aut. nádr.
(linka je prodloužena o úsek Unhošť, Nám. – Kladno, Aut. nádr. a nahrazuje zrušenou
linku A27).
319 Praha, Terminál 1 – Hostouň – Pavlov, Žel. zast. – Unhošť, Nám. – Malé Kyšice (linka je
prodloužena o úsek Unhošť, Nám. – Malé Kyšice vybranými spoji).
347 Praha, Zličín – Chýně – Hostivice, Nádraží (linka je zkrácena o úsek Hostivice – Praha,
Motol, kde je nahrazena linkou 365).
386 Praha, Zličín – Hostivice – Unhošť, Nám. – Horní Bezděkov – Bratronice – Bratronice,
Dolní Bezděkov – Družec, Náměstí – Velká Dobrá – Kladno, Aut. nádr. (nová trasa –
páteřní zastávková linka, nahrazuje linky A33, B85).
628 Linka je prodloužena o úsek Milý, Bor – Řevničov, Obecní úřad.

Na obec doručeny letáky ohledně integrované dopravy. Kdo bude mít zájem
může si ho vyzvednout. Leták je ve formě velkého plakátu není přehledný
složený. Je v omezeném množství.
Leták v rozloženém stavu bude i na nástěnce v KD.

Zvýšení stočného
Svazek obcí Mikroregionu Bratronicko seznámil obecní
zastupitelstvo s výsledkem hospodaření.
Díky mimořádné situaci na přečerpávací stanici v březnu
tohoto roku činí výsledek hospodaření za 10 měsíců roku
2019 ztrátu –309 tis. Kč. Vzhledem k této skutečnosti
odhlasovala obě zastupitelstva obcí Běleč a Bratronice
zvýšení částky za stočné na Kč 120,- za jednoho občana za měsíc. Znovu
upozorňujeme, že tento poplatek platí i občané, kteří nemají v obci trvalý
pobyt, ale místní kanalizační síť používají, protože se v obci zdržují. Tzn., když
si k sobě někdo nastěhuje rodinné příslušníky nebo přítele, kteří mají trvalý
pobyt jinde, platí za ně stočné. Zvýšení platí od 1.1.2020, Dodatky ke
Smlouvám Vám budou zasílány v průběhu ledna 2020.
SOM Bratronicko
Bělečský kurýr
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Zajímavost
Jak se činnost obecního zastupitelstva i po letech opakuje…
Prosinec 1929
14. prosince 1929 začal projíždět obcí autobus pana Antonína Knížete z Dolního Bezděkova na trati Běleč –
Kladno přes Bratronice, Dolní Bezděkov a Dobrou. Cena osobní dopravy z Bělče do Kladna byla Kč 12,- tam
a zpět. Následkem toho musel snížit cenu i majitel osobní autodopravy pan Josef Sedlák z Kladna, který
měl trať přes Bratronice, Lhotu, Žilinu, Kamenné Žehrovice a Dobrou do Kladna. Oba dopravovali dělnictvo
do Kladna do práce na tzv. dělnické lístky, které stály od nás do Kladna a zpět Kč 4,-.
22. prosince 1929 se konala schůze obecního zastupitelstva, na které bylo jednáno o úsilí faráře Cetnera o
znovu pohřbívání alespoň do hrobek na starém hřbitově u kostela, na kterém bylo veškeré pohřbívání ze
zdravotních důvodů zakázáno. V důsledku toho vyšlo usnesení obecního zastupitelstva vésti stížnost
k Okresnímu úřadu v Rakovníku, by podobné úsilí okresní úřad zamezil a žádné svolení nevydával.
Byl schválen rozpočet na rok 1930:
Potřeba………………..37 220,03 Kč
Úhrada…………………17 266,37 Kč
Schodek………………..19 953,66 Kč
K úhradě schodku se usneslo obecní zastupitelstvo vybírati 70% daň činžovní a 164% k ostatním daním
podléhající.

Prosinec 2019
I my řešíme jak bude vypadat nový jízdní řád autobusových linek, které budou projíždět naší obcí od
neděle 15. prosince 2019. Dopravce slibuje zlepšení na nově integrovaných regionálních linkách v oblasti
Kladenska., páteřní linky budou provázány s ostatními regionálními linkami, většina obcí v oblasti tak získá
pravidelné a časté spojení s Prahou, zlepšení návaznosti autobusů na vlaky zejména ve Zbečně, kde jsou
zajištěny přípoje na vlaky od Rakovníka a Berouna, pravidelné přestupní vazby v Unhošti, Tuchlovicích,
Kamenných Žehrovicích a Velké Dobré. No, necháme se překvapit. Své připomínky na problémy při spojení
dávejte písemně na Obecní úřad, mi je budeme v průběhu dalšího roku připomínkovat. Informace získáte
na www.pid.cz.
V prosinci tvoříme nové smlouvy na pronájem hrobového místa, které budou platit od ledna 2020 do
r.2030. Žádáme majitele hrobových zařízení, aby si připravili korespondenční adresu a kontakt do
smlouvy. Povinností nájemce bude – zřizovat, upravovat nebo měnit místo pouze na základě písemné
žádosti a až po písemném vyjádření, požádat o uložení lidských ostatků pouze za podmínek, stanovených
v zákoně o pohřebnictví a v Řádu veřejného pohřebiště. Stručně řečeno – na hřbitově, jehož majitelem je
Obec Běleč není možné likvidovat, zmenšovat a přidávat hrobová zařízení, aniž by o to nájemce písemně
nepožádal Obecní úřad. Dále je povinností nájemce vždy požádat Obecní úřad o uložení ostatků do svého
hrobového zařízení. Obec vede podle zákona o pohřebnictví Knihu zemřelých, tzn., že musí evidovat, kdo
je v hrobě uložen. Pokud máte urny uloženy ve sklípku jak to máme zjistit?
Na zasedání obecního zastupitelstva ve čtvrtek 5. prosince byl schválen obecní rozpočet na rok 2020.
Příjmy………………………………6 700 000,Výdaje……………………………..6 700 000,Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný.

jd
Bělečský kurýr
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Nabídka

Kapr ve zlatých šupinách
Ingredience

600 g porcovaného kapra, 2 vejce, 30 g škrobové moučky, 100 ml mléka, 50 g hladké
mouky, sůl, drcený kmín, 250 g kukuřičných lupínků, olej na smažení, citron

Popis přípravy receptu

Porce kapra důkladně osolte a okořeňte trochou drceného kmínu. Nechte případně
odležet v lednici. Z vejce, škrobu, mouky a mléka vyšlehejte řidší těstíčko. Osolte ho a
také nechte chvíli stát, aby mouka dobře vázala. Pak porce kapra máčejte v řidším
těstíčku, nechte ho lehce stéct a pak teprve vložte di mísy s pomačkanými kukuřičnými
lupínky. Opatrně ze všech stran přimáčkněte lupínky k rybě.
Následně jednotlivé kousky smažte v mírně rozpáleném oleji. Lupínky by při vysoké
teplotě shořely. V pánvi kapra smažte jen tak, aby se osmahly kukuřičné lupínky.
Pak bez ohledu na to, zda je kapr celý prosmažený nebo ne, porce vyjměte, vložte je na
plech a dopékejte kapra v troubě při 90 stupních asi 10 minut. Podávejte s klasickou
přílohou – bramborovým salátem.
Dobrou chuť

Bělečský kurýr
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Společenská rubrika
Poznámka redakce a OU Běleč:
Od června 2018 jsou na tomto místě uveřejňováni jubilanti pouze v souladu s pravidly dle GDPR.

Výročí
V měsíci prosinci se dožívá významného životního jubilea
paní Eugenie Vršková

Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

Bělečský kurýr
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Zprávičky z naší školičky
Dobrý den milí čtenáři Kurýra,
tak nám již nastal adventní čas. Konec roku se nezadržitelně blíží, a proto se
i my hlásíme se zprávičkami ze školky – pro tento rok 2019 už posledními.
Na konci listopadu v úterý 26. jsme se vypravili na již tradiční výlet do Muzea
Betlémů v Karlštejně. Odjížděli jsem ráno autobusem, který nás dovezl na
parkoviště v Karlštejně. Odtud jsme vyrazili pěšky do Muzea Betlémů. Že to
bylo trošičku do kopce nám vůbec nevadilo, krásný výhled na hrad nám to
vynahradil. Po prohlídce muzea, vyslechnutí pohádky v podkroví u velikého
Karlštejnského Betlému a návštěvy sklepení, kde sídlí Bílá paní, jsme si dali
malou svačinku a vrhli se také na práci. V tvůrčí dílničce si každé z dětí
vyrobilo hezkou vánoční dekoraci – třpytící se a kokosem vonící vánoční
stromek. Děti byly moc šikovné a stromečky se jim opravdu vydařily.

Bělečský kurýr
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Vyvrcholením listopadových akcí bylo v sobotu 30. rozsvěcení vánočního
stromu v Bělči na dětském hřišti. Účast byla opravdu hojná, společně jsme
rozsvítili vánoční stromeček a děti v doprovodu paní Polákové zazpívaly
připravené vánoční koledy. Všichni jsme si užili pohody, která zde panovala a
zahájili tak adventní čas. Voňavé perníčky a teplé ovocné povzbuzení dodaly
celému dění tu správnou předvánoční atmosféru.

V úterý 3. prosince nás čekalo v Kulturním domě v Bělči divadlo
“Cestovadélko“ s programem Jak Pimpilimpi a Pompolompo zachránili Zemi.
Na
představení
také
dorazili
kamarádi
ze
zbečenské základní školy.
Vystoupení se zaměřovalo
na to, jak naučit děti
správně třídit odpady, aby
naši Zemi odpadky jednou
úplně nezasypaly. Za pěkné
představení
děkujeme
nejen hercům, ale také obci
Běleč, která pro nás toto
divadélko zorganizovala.
Bělečský kurýr

- 11 -

Prosinec 2019

Ve čtvrtek 5. prosince nás ve školce navštívil Mikuláš se svou družinou.
Hodný andílek rozdával dětem nadílku a přísný čert si posvítil na malé
zlobivce, kteří museli slíbit, že se polepší.
Nadílka byla opravdu veliká, spousta sladkých dobrot, ale také hodně ovoce.

Poslední akcí před koncem letošního roku bude ve čtvrtek 19. prosince
společné vánoční posezení s rodiči, na kterém děti vystoupí s krátkým
programem, pod vánočním stromečkem najdou dárečky a společně si také
vyrobíme nějaké vánoční dekorace. O tom, jak vše proběhlo, se ale dozvíte
až v novém roce.
Nakonec slovo paní ředitelky:
V závěru roku bych chtěla poděkovat všem rodičům, příznivcům naší
mateřské školy, ale i zřizovateli a zastupitelům obce za podporu, vstřícnost a
ochotu spolupracovat a za celý kolektiv mateřské školy vám všem přeji
krásné a pohodové vánoční svátky a do nového roku hodně štěstí, pevné
zdraví a co nejméně starostí.
Lenka Zíková
Klidné pohodové Vánoce, šťastné vykročení do nového roku 2020 a
shledanou u příštích zpráviček již v novém roce,
Petra Škodáková
Bělečský kurýr
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Z dění v obci
Rozsvícení vánočního stromu u Betlémské chaloupky

Dobře nám spolu bylo, příjemná atmosféra blížících se svátků…

Bělečský kurýr

- 13 -

Prosinec 2019

Recept na skvělé „Michálkovic perníčky“, které se podávaly…
65 dkg hladké mouky
25 dkg moučkového cukru
10 dkg medu
5 dkg másla
4 celá vejce
2 lžičky jedlé sody
2 lžičky perníkového koření
Postup:
Z těsta vyválíme placku asi 2-3 mm silnou a vykrajujeme. Pečeme na pečícím papíře a
ještě horké potíráme rozšlehaným vejcem a necháme zaschnout.
Poleva
20 dkg moučkového cukru
1 bílek
1 lžička citronové šťávy
Dobrou chuť!
Bělečský kurýr
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Informace
Revize kotlů
Opětovně upozorňujeme občany na NUTNOST revize kotlů. Týká se to i domů
využívaných k rekreačním účelům.

Odpady nově
Při poslední kontrole z kraje bylo hlavní téma kontrolorů nakládání s odpady.
Také zástupkyně svozové firmy nás upozornila, že firma obci poskytne GPS
vozidla při svozech, kde je zaznamenáno, kde vůz zastavil a odkud vysypával
obsah popelnice. V případě stížnosti, že nebyla popelnice vyvezena, je toto
dohledatelné. Svozová firma poskytne obci údaje o tom, odkud vyváží
pravidelně a odkud jednorázově a odkud vůbec.
Dále nás zástupkyně firmy upozornila na fakt, že nebudou tolerovány
známky na svoz zakoupené v jiných obcích.
Uvědomte si , že vše je řádně evidováno, takže je přehled o tom, když si
někdo koupí známku až po upozornění nebo ji nemá vůbec.

Termíny slavnostních bohoslužeb o svátcích
MŠE SVATÉ - VÁNOCE 2019
4.neděle adventní

DATUM
22.12.

DEN
neděle

Slavnost Narození Páně

24.12.

úterý

25.12.

středa

26.12.
28.12.
29.12.

čtvrtek
sobota
neděle

sv. Štěpán
svátek sv. Rodiny

poděkování za uplynulý rok 31.12.
slavnost Matky Boží,
1.1.2020
Panny Marie
Bělečský kurýr

úterý
středa
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ČAS
9:00
10:30
16:00
22:00
0:00
9:00
11:00
9:00
18:00
9:00
10:30
17:00
9:00
10:30

MÍSTO
Zbečno
Křivoklát
Bratronice
Křivoklát - bohoslužba slova
Zbečno
Zbečno
Nezabudice
Zbečno
Bratronice
Zbečno
Křivoklát
Zbečno
Zbečno
Křivoklát
Prosinec 2019

Ve dnech 1.1. -14. 1.2020 proběhne po celé ČR Tříkrálová sbírka. I do Vašich
domovů přijdou koledníci předat radostnou zvěst. Děkujeme, že je přijmete a
zároveň svým darem pomůžete potřebným. Umírající, vážně nemocní,
handicapovaní a opuštění lidé potřebují naši společnou pomoc a podporu.
Děkujeme Vám za ni.
Termín bude upřesněn na nástěnkách v obci a rozhlasem.
M. Cyrusová, místní koordinátor sbírky

Klidné Vánoce a pevné zdraví v roce
2020 přeje všem občanům Bělče
redakce Kurýra

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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