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9. číslo

X. ročník

měsíčník

Nastává podzim
Děti se vrátily do školy, jablka a hrušky na stromech dozrávají a v Bělči se už
dokonce objevil i noční přízemní mrazík. Léto letos skončilo náhle, jakoby
mávnutím kouzelného proutku. Ale snad si ještě sluníčka užijeme a barevné listí
stromů nám tuto smutnou roční dobu prozáří.
–bul-

Dění v obci
Vyhlídka na opravu silnice
Po stížnostech občanů na havarijní stav a prašnost silnice III.třídy č.2019 (na
Šarváš), hlavně v úseku u dopravního hřiště, došlo k jednání zástupců obce
s panem Drábem z ČNESu. Firma vypracovala návrh opravy a rozpočet, který
bude zaslán Správě a údržbě silnic Kladno, jež je vlastníkem této komunikace.
V dřívějších zápisech z jednání je zakotveno, že SÚS Kladno zařadí tuto
komunikaci do plánu oprav.
Vše snad urychlí Krajský úřad, který přijal úvěr ve výši 4 miliardy Kč na opravy a
rekonstrukce komunikací II. a III.třídy. Naše obec byla oslovena, aby poskytla
informace o skutečném stavu komunikace. Po posouzení odborníky bude snad
naše silnice zařazena do plánu rekonstrukcí a investic v oblasti komunikací
Středočeského kraje.
–stKřovinořez dosloužil
Po mnohaletém používání obecního křovinořezu došlo k takovému opotřebení
součástí, že již nešel nastartovat. Ve firmě Mountfield nám byla sdělena základní
cena opravy 8 500 korun. Bylo nám doporučeno, abychom zvážili zda za takovou
cenu vůbec opravovat. Pracovníci Mountfieldu nám nabídli křovinořez nový se
slevou 15 % za starý, který by vzali jako protihodnotu. Tuto variantu jsme přijali a
koupili nový křovinořez, který má sice nižší výkon, ale je podstatně lehčí a lépe se
s ním pracuje. Na celý křovinořez máme 7 let záruku.
–stSbírka na rozhlednu na Vysokém vrchu
Přestože se mezi námi, občany Bělče, najdou mnozí, kteří si udělají výlet na
Vysoký vrch, nacházející se mezi Bratronicemi a Chyňavou, nesetkala se sbírka
na rozhlednu s velkým ohlasem. Na rozhlednu přispěli dva občané celkovou
částkou 75 Kč. Je možné, že jsou lidé unaveni tím, že se neustále na něco nebo
na někoho vybírá. Přesto si myslím, že se občané mohli této sbírky účastnit
v daleko větší míře. Vysoký vrch není od obce nijak daleko a bělečtí jej také
navštěvují. Malým plusem je fakt, že za Běleč byla poslána alespoň tato minimální
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částka, protože v Doksech a Velké Dobré se nevybrala ani koruna. Myslím si ale,
že je to pouze tím, že Vysoký vrch je od těchto obcí podstatně vzdálen.
–stKanalizace – vyúčtování
Kanalizace pro naši obec byla dostavěna na jaře a nyní funguje ve zkušebním
provozu. Zkolaudována by měla být v říjnu, což je i podmínkou pro plnou výši
půjčky a dotace od SFŽP (státní fond životního prostředí). Náklady a jejich
rozdělení jsou zřejmé z tabulky. Obec splácí půjčku SFŽP s úrokem 2% ve výši
104 390,- čtvrtletně plus úrok.
Bratronice
Běleč
Vlastní
zdroje
jsou
pokryty Podíl
36 930 063,50 28 247 902,20
4 347 277,90
2 597 446,40
dodavatelským úvěrem od firmy Vrácené DPH
19 691 318,00 14 963 682,00
ČNES s úrokem 3%, který bude Dotace SFŽP
5 486 068,00
4 168 932,00
splácen od ledna 2008 ve výši cca Půjčka SFŽP
7 405 399,60
6 517 841,80
176 000,- čtvrtletně plus úroky. Vlastní zdroje
Přesnou výši splátek budeme znát až po kolaudaci a přesném doúčtování od
mikroregionu. Podle současných informací se jedná o částku cca 940 000,z rozpočtu roku 2007 a o cca 1 300 000,- z rozpočtu roku 2008 a dalších let. Obě
půjčky budou splaceny v roce 2016.
–pbZimní svoz popelnic
Zimní svoz TDO začíná v pondělí 1.10. Od tohoto pondělka budou občanům, kteří
mají zakoupeny zelené známky, vyváženy popelnice každý týden. Žluté známky
platí pro celoroční svoz TDO 1 x za 14 dní, vždy v sudých pondělcích.

Starosta obce Běleč svolává Veřejné zasedání
obecního zastupitelstva na úterý 30.10.2007
od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Co nového ve školce
O prázdninách proběhla v naší MŠ rekonstrukce. Vymalovali jsme, položili nový
koberec a linoleum. S nasazením všech zaměstnanců jsme připravili školku pro
zahájení nového školního roku. Prázdniny utekly jako voda a začal nový školní
rok. Přivítali jsme nové děti – Barborku Blínovou, Vojtu Hříbala, Káju Macha,
Danielku Žváčkovou, Pavlíka Simotu, Marušku Švankmajerovou a Nelinku
Ronešovou. Věříme, že se jim ve školce bude líbit a přejeme jim mnoho úspěchů.
Od září také nastoupila nová paní učitelka Jiřina Dvořáková.
Ráda bych ještě poděkovala zaměstnancům Obecního úřadu za opravu chodníku
na zahradě školky.
L. Matoušková, ředitelka MŠ

Akce víčka
Koncem září bude v MŠ první sběr víček z PET lahví. Doufáme, že jste víčka
sbírali, jak jsme vás prosili v červnovém Kurýru a budeme rádi,
když nám přispějete. Přesné datum bude vyhlášeno obecním rozhlasem
a vyvěšeno na nástěnce u obchodu.
Předem moc děkujeme.
Všichni z MŠ
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Společenská rubrika
POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ
V září naši Běleč navždy opustil pan Josef Truksa. Většina z nás ho dobře znala a
jistě si na něho alespoň občas vzpomeneme. Přejme mu, aby měl klidné
spočinutí.
Starosta, OZ a redakce
BLAHOPŘEJEME
Všem našim spoluobčanům, kteří v těchto dnech slaví svá životní či rodinná
jubilea, přejeme dobré zdraví a vždycky více radostí a méně starostí. V měsících
září a říjnu blahopřejeme – paní Vlastě Rákosníkové, paní Miroslavě Trávničkové
a k hezkým kulatinám paní Miladě Fejfarové. Buďte všichni zdrávi a šťastní.
Starosta, obecní zastupitelstvo a redakce
SPOLEČNÝ KROK DO ŽIVOTA
Blahopřejeme bývalému místostarostovi Luďkovi Hyklovi a jeho novomanželce
k důležitému rozhodnutí spojit své životy. Ať vám to vyjde! OZ a Burešovi z lomu

Výrek Kurýrek
Ahoj kamarádi, já se vám dnes hlásím jen velice krátce, protože pro vás nemám žádné
veselé zprávy. Do letní soutěže, kterou jsem pro vás vyhlásil na začátku prázdnin jste
mi totiž neposlali ani jednu fotografii. Ty krásné ceny, co jsem pro vás měl, schovám na
jiné soutěže, které pro vás snad budou zajímavější.
Váš výrek Kurýrek

SPORT - CVIČENÍ ŽEN a DÍVEK
Cvičení dívek – žen opět začíná! Bude se konat každé pondělí od 18,00 hodin.
Poprvé se sejdeme 1.10. Těší se na vás Petra Švankmajerová a Alena Šnoblová
CYKLISTIKA – letní ohlédnutí
24.6. se konalo MČR MASTERS. Na tyto závody přijelo 145 závodníků a jejich
doprovod z celé ČR. Odpoledne si cyklistiku vyzkoušely i děti na silnici ke
Koutům. Závodilo se na 5 a 10 km. Děti to opravdu prožívaly, viděli jsme
slzy nejen po projetí cílem, ale i na stupních vítězů !
Chlapci
do
10let :
1.
Fejfar Václav
21:55min.
Dívky
do
10let :
1.
Divišová Johanka
13:22min.
2.
Kouglová Kateřina
19:35min.
3.
Burešová Kateřina
20:53min.
4.
Burešová Adélka
21:56min.
5.
Švankmajerová Klárka 22:16min.
Chlapci
11-14let
:
1.
Sádlo Ladislav
21:47min.
2.
Procházka Jan
23:17min.
3.
Lachman Richard
24:23min.
Dívky
11-14let
:
1.
Dušková Hana
13:17min.
Blahopřeji všem zúčastněným dětem a děkuji jejich rodičům za jejich přístup.
Je jen škoda, že jich není takových víc. Určitě nezáleží pouze na dětech,
zda přijdou závodit. Děkuji také všem, kteří pomáhali zajistit zdárný
průběh závodů dopoledne i odpoledne a i těm, co věnovali nějaké ceny do
dětských závodů, a dále OU Běleč za přispěvek na MČR MASTERS.
Luděk Hykl
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FOTBAL - Po našem sestupu z okresního přeboru jsme v 1.kole 3.třídy hostili
tým Vinařice a po gólech Fejfara a V.Bureše vyhráli 2:1. Ve 2.kole jsme zavítali do
Dřetovic kde jsme vyhráli 1:0. Gól dal Karel Hykl. Poté jsme doma porazili Sokol
Smečno 2:1 Diviš a K.Hykl.
V dalším kole jsme jeli na hřiště Slovanu Kladno kde jsme s jejich „B“ remizovali
3:3. Branky dal Karel Fejfar (2x), Vojta Bureš a vyloučen byl Vladimír Hrdlička.
V 5.kole jsme přivítali K.Žehrovice „B“ které jsme rozstříleli 8:0 - Diviš 3x, Kougl
2x, Hykl, F.Trousil, Bohumil Mareš po 1.
–lpDalší zápasy:

7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo

29.9.
6.10.
13.10.
20.10.
27.10.
3.11.
10.11.

16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00
14:00

SK Běleč-Švermov
SK Běleč-Družec
V.Dobrá„B“-SK Běleč
SK Běleč-Doksy „B“
V.Přítočno-SK Běleč
SK Běleč-Unhošť
Stehelčeves-SK Běleč

Tabulka po 4.kole:

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

Baník Stochov
SK Velké Přítočno
SK Běleč
Sokol Družec
Baník Švermov
SK Doksy B
SK Vinařice
FC Čechie Velká Dobrá B
SK Kamené Žehrovice B
Sparta Dřetovice
TJ Unhošť
Slovan Kladno B
SK Stehelčeves
Sokol Smečno

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

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

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

13:1
9:5
8:5
13:4
4:3
8:5
5:4
4:5
5:9
2:6
4:6
8:15
5:12
3:11

12
10
10
9
7
6
5
5
4
3
2
1
1
1

(6. kolo se hrálo v době přípravy novin do tisku, výsledky budou v příštím čísle. Pozn.red.)
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