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ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BĚLEČ

Zprávy z obce
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vám jménem
obecního zastupitelstva popřáli
klidný průběh Nového roku,
v osobním životě hlavně zdraví,
životní optimismus, okořeněný
pořádnou dávkou štěstí a
osobních úspěchů.
Je před námi čtyřleté období,
v němž máme dokázat, proč jste
nás zvolili. Naše obec potřebuje
řadu investičních akcí, aby se
nám tady spokojeně žilo. Nelze vše vyřešit najednou, na to nám obecní
finance nestačí. Velkým problémem v současné době je nedostatek
vody. Tomu podřídíme naše obecní aktivity tak, aby na konci volebního
období byla v celé obci zavedena voda. Nebude to jednoduchá akce,
hlavně po finanční stránce, obec se bude muset opět zadlužit, ale již
v letošním roce na této akci začínáme pracovat. Není finančně možné,
aby současně byly opraveny po této akci místní komunikace. To je další
velký problém. Musí se vypracovat studie, ke které se budete
vyjadřovat. Po té se vypracuje projekt (cca 500 tis. Kč). Kromě této
stěžejní investice – začátek prací na výstavbě vodovodu, výstavba
dešťové kanalizace v ulici ke hřišti - musíme opravit zbylou část střechy
nad Kulturním domem. V současné době rozjíždíme žádost o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj na kompletní rekonstrukci dětského
dopravního hřiště. Náš názor je, že děti si to zaslouží, vzhledem
k neuspokojivému stavu dosavadního hřiště. Vznikne tak odpočinková
zóna ve spodní části obce, nejen pro děti.
Bělečský kurýr
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Věnujeme se i životnímu prostředí a vysadíme nové lípy, typické pro
naši ves, na místě pokácených stromů. Vaši oblibu si získalo
odpočinkové místo „U kříže“, chceme dále pokračovat v umístění
laviček na zajímavých místech v okolí obce.
Naše Mateřská škola sídlí v prostorách ze 70. let min. století. Bezpečný
provoz si vyžaduje do budoucna další investice, včetně rozvodu elektro
a vybudování nového přístupového chodníku. To jsou akce, které nás
v nejbližší době čekají.
Budeme rádi, když se s Vámi setkáme na společenských akcích, které
Obecní úřad pořádá. V obci se vytvořila malá skupina občanů, kteří se
těchto akcí účastní. Ostatní mají zřejmě jiné priority. Je to škoda,
společenský život, kdy se občané navzájem stýkají a komunikují mezi
sebou, je jednou z hlavních priorit života v obci.
Máme spoustu úkolů, ale na jejich realizaci jsou potřeba finance. Je
potřeba si ujasnit, co je důležité a co „ještě počká“. Budeme využívat ve
velké míře dotací, které nám nabízí stát. Při tvorbě žádostí o dotace je
však třeba schválený dokument Strategický rozvojový plán obce. Tento
plán obec již měla v roce 2004 kvůli kanalizaci a plynu, ale bohužel se
nikdy neaktualizoval, takže je k ničemu. Na tvorbě nového jste měli
možnost osobně se podílet. Je to vyhodnocení Vašich přání a
požadavků, které by měly život v obci zpříjemnit a usnadnit. Pokud jste
se zúčastnili, patří Vám náš dík za to, že Vám není lhostejné, jak se
bude další život v obci vyvíjet v budoucích letech. Je zajímavé, že pokud
jde o anonymní šetření, emoce se uvolní, papír snese vše a my máme
pocit, že za čtyři roky bychom měli vytvořit to, co tu již dávno mohlo
fungovat. Špatné mezilidské, někdy sousedské vztahy nenapravíme, to
musí každý občan začít sám u sebe.
Využijme znění názoru jednoho občana – bylo by dobré neustále
neopakovat, proč to nejde, ale říkat, že to půjde…během dalších 10-ti
let, když se do dění obce jak kulturního, společenského, sportovního, a
stavebně-investičního zapojí více občanů (jak jste napsali do
dotazníku)a obec bude mít dostatek finančních prostředků. Rádi Vás
mezi sebou uvítáme.
obecní zastupitelstvo
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Informace
Poplatky v r. 2019
Poplatek za separovaný odpad (za rok)
100 Kč / osoba/rok - osoby s trvalým pobytem v obci
150 Kč za rekreační objekt / rok
Úhrada do 30. června 2019.
Poplatek ze psa (majitel s trvalým pobytem)
50 Kč za každého psa
Splatnost do 28. února 2019
Popelnice – za pololetí 2019
Zelená známka
850 Kč
Žlutá známka
570 Kč
Jednorázová známka
60 Kč
Nájem pronajatých popelnic - tuto službu již AVE neposkytuje
Současná cena za popelnice (nádoba)
- plechová 120 litrů
786 Kč
- z umělé hmoty 140 litrů
1 005 Kč
BIO ODPAD
Zajišťuje firma AVE od dubna do října 2019 (1x za 2 týdny)
Nádoba 140 l
750 Kč
Nádoba 240 l
970 Kč
Odvoz větví – obec – 120 Kč (za multikáru bez nástavců)
Kulturní dům
- poplatek 1000 Kč + záloha 5 000 Kč vratná po předání uklizeného sálu pro všechny,
včetně aktivit SK a aktivit soukromých osob
- plus úhrada skutečných režijních nákladů (voda, elektřina, plyn – topení)
Silvestr: 2000 Kč + 5 000 Kč záloha + režie
Poplatek z místa
Stánek 50 Kč/den
Poplatek za užívání veřejného prostranství - vyhláška č.3/2007 o místních poplatcích
Poplatek ze vstupného - 50 Kč – akce
Rybářský lístek na místní rybník - 200,- Kč/ osoba
Dohoda o provedení práce - hodinová mzda: 120 Kč
Upomínka za nezaplacení poplatku
- 1. dopis 50 Kč přirážka
- 2. dopis 100 Kč přirážka
Poté bude dluh předán exekutorům.
Zapůjčení masek (čert, anděl) - vratná kauce 400 Kč
Stočné 100 Kč / osoba / měsíc
Bělečský kurýr
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Vážení spoluobčané,
skončilo veřejné dotazníkové šetření pro
přípravu Strategické rozvojového plánu obce
na léta 2019 – 2029. Ukončením této akce
byla pracovní schůzka s občany ve středu
16.ledna na Obecním úřadě. Čekali jsme, že
přijdete, vyslechnete si výsledky šetření,
popovídáme si o problémech a způsobech
jak je řešit, navrhnete jak zlepšit společenský
život v obci.
Výsledek? Schůzka trvala 2 hodiny.
Zúčastnilo se 5 občanů, zájem o budoucnost naší obce měli 4 lidé
v důchodovém věku, za což jim děkujeme. Děkujeme.
Největším problémem v naší obci jsou špatné mezilidské vztahy, což jste
nám v dotazníku potvrdili. S tím ale bohužel obecní zastupitelstvo nic
neudělá, to musí začít každý sám u sebe. Bylo rozdáno cca 190 dotazníků,
vrátilo se jich 90. V obci Vám nejvíce chybí restaurace, nám naopak vodovod
a zrekonstruované místní komunikace, po kterých by se dalo bezpečně jezdit
a chodit. Problémy máte s hromadnou dopravou, svozem bioodpadu,
skladováním elektroodpadu u kostela, umístěním měřícího radaru v obci,
psími exkrementy na veřejném prostranství, nedostatkem odpadkových
košů, se spalováním domácího odpadu, údržbou veřejné zeleně a úklidem
obce, nedostatečnou informovaností občanů, špatnými webovými stránkami,
přímým propojením se sousedními obcemi, hlukem z letadel, málo
osvětlenými částmi obce, zřízením provozovny kadeřnictví, ordinace lékaře,
workoutového hřiště, dobytkem, bránícím v průchodu do lesa na Koutech,
odstraněním bývalého konzumu, dětským hřištěm, pojízdnou prodejnou,
kavárnou, obecními byty, opravou hřbitova a památek v obci, nedostatečnou
dopravní obslužností, větším sportovním vyžitím ….
Kritizujete nedostatečný kulturní a společenský život v obci – my také. Každá
akce vyžaduje přípravu, nějaké finance, je s tím prostě práce.
Bělečský kurýr
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Když pak vidíte, že z 333 bělečských obyvatel přijde 20, kteří chodí
pravidelně, přemýšlíte o smyslu těchto akcí. Nás to však neodradí a
začínáme hned na začátku nového roku dětským maškarním karnevalem…
Vyplněním dotazníků jste „vystavili vysvědčení“. Obecnímu zastupitelstvu –
současnému, ale i těm dřívějším. Všem, kteří se podíleli na rozvoji obce
v posledních letech. I sami sobě, protože vy tvoříte život v obci, podílíte se
svou prací a názory. Jestli aktivně nebo pasivně, přispějete svou účastí nebo
jen kritizujete a nadáváte, to je na Vás.
Hodnocení vyznělo ne moc příznivě. Bereme to na vědomí. Obec byla
svázána splácením dluhu do minulého roku , jestli si však myslíte, že s 5-ti
milionovým obecním rozpočtem se dají všechny problémy vyřešit, jste na
omylu. Budeme se snažit, na prvním místě je realizace vodovodu.
Děkujeme Vám, že jste se zúčastnili šetření.
obecní zastupitelstvo

P.S.: Několik odpovědí na Vaše připomínky …
Hanba nám není, restauraci jsme Pepanovi nevěnovali, rozhodli občané
Bělče v dotaznících, zda v KD bude obchod nebo prázdná, nevyužitá
místnost, kam starosta chodí topit a zametat pavučiny.
Kulturní dům je místo, kde je v územním plánu schváleno to, že majitel
pronajaté místnosti zde může přespávat – ne zde mít trvalý pobyt. I
v minulosti obývali nájemci prostory v prvním patře v KD…
Obvodní lékař v naší obci určitě ordinaci zřizovat nebude. Nejsou pro ni
prostory a ze strany doktora není zájem.
Na generální rekonstrukci dětského dopravního hřiště začínáme pracovat,
do února žádost o dotaci, realizaci plánujeme během tohoto roku.

Bělečský kurýr
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Změna úředních hodin OÚ Běleč od 1. února 2019
pondělí: 8:00 – 11:00
středa: 8:00 – 11:00 18:00 – 20:00
1. sobota v měsíci:
7:00 – 9:00
+ stočné 9:00 – 10:00

Důležitá telefonní čísla
Poruchy:

el. energie
plyn
voda

840 850 860
1239
840 121 121

Tísňová volání
jednotné číslo tísňového volání

112

zdravotnická záchranná služba

155

Policie České republiky

158

Policie ČR Unhošť

602 262 947

Solení hlavní komunikace
Na základě požadavku občanů vzešlého z dotazníkového šetření jsem oslovil
vedoucího CHKO ohledně možnosti solení komunikace II. třídy v naší obci.
Závěr: solení je zakázáno zákonem, povoluje se pouze v kopcích a
nebezpečných úsecích na základě výjimky ze zákona a to pouze při ledovce.
Takže obce Běleč se to netýká.
Bělečský kurýr
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Havárie vodovodu
Občanem byla nahlášena možná havárie vodovodního řadu za
obcí. Na místě byl ověřen výtok vody a následně kontaktována
vodárenská společnost. Následně, po vyhlášení, byl
několikráte OÚ kontaktován občany s dotazem „jak dlouho
doopravdy oprava potrvá“.
Oznamujeme Vám, že v podobných případech máme informace pouze
orientační a přesný čas opětovného puštění vody nevíme. Ani havarijní
technici při příjezdu k místu havárie neví, jak velký je rozsah havárie. Pod
zeminu nevidí.
O přerušení dodávky pitné vody je možnost být informován formou SMS. Je
však nutno se zaregistrovat na stránkách www.voda-info.cz
Informace o aktuálním stavu poruchy nebo opravy je možno zjistit na
infolince 840 121 121.
Informace lze také dohledat na internetu na stránkách Středočeských
vodáren: www.svas.cz.
Mapu, kde konkrétně voda neteče nebo nepoteče najdete na
www.mapy.svas.cz/udalosti.

Odpady
1. citlivé informace
Upozorňujeme občany, že se svojí
pohodlností vystavují možným budoucím
problémům.
Obecní
pracovníci
z
kontejnerů na papír neustále vytahují
krabice od zboží zaslaných z různých
firem s adresou občana žijícího v naší
obci. Adresa je citlivý údaj, který může
kdokoli zneužít. V loňském roce se to
stalo jedné paní ze sousední obce.
Z krabic, obálek nebo pohledů likvidujte svoji adresu. Může být zneužita!
Bělečský kurýr
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2. slušnost a zodpovědnost
Dále jsem byl pracovníky upozorněn na několik občanek, které vyhazují do
kontejneru na papír papírové krabice plné plastového odpadu. Tyto dámy
jsou místní. Na jedné krabici byla i adresa zmíněné občanky.
3. likvidace olejů z domácností
Dále neustále obec sbírá tuk z kuchyní a tzv. pozlátka - hliníkové folie z
jogurtů, ale i plechovky od nápojů.
Tuto službu jsem inicioval již před několika lety a společně s firmou AVE
zajišťujeme likvidaci tohoto odpadu. Předběhla se doba, MŽP chce tento
sběr uzákonit v brzké době.
Olej nebo jiné tuky z kuchyně slejte do PET-lahví a přineste ke sklepu. Obecní
pracovníci ho uloží do kontejneru. Po naplnění kontejneru budou tuky
následně zlikvidovány firmou AVE.
Tuky jsou častou příčinou poruchy přečerpávací stanice v naší obci.
Kanalizace je Mikroregionu Bratronicko, snahou všech je eliminovat možné
problémy při přečerpávání.

Výzva pro pejskaře
Obecní pozemky a především náves, Draha, jsou opět plné psích hromádek.
Je zajímavé, že ti, co mají psa na svém pozemku volně puštěného, na
obecním pozemku hromádku po něm uklidí. Ale většina těch, kteří mají
svého psa jako domácího mazlíčka - žije v domě - nechají psa udělat
hromádku (a někdy "hodně velkou") u chodníku nebo u zastávky nebo návsi.
Již v minulém Kurýru jsme informovali občany o tomto nešvaru a jsem rád,
že někteří hromádky po svém psu uklízí, ale pro jiné, bezohledné, toto
pravidlo neplatí. Až si budou chtít tito občané na něco nebo někoho stěžovat,
rádi jim jejich bezohlednost připomeneme.

Bělečský kurýr
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Zprávičky z naší školičky
Hezký nový rok milí čtenáři,
snad jste vykročili tou správnou nohou a započali nový rok hned nějakou
radostí a úspěchem. I my ve školce jsme se hned vrhli do veškerého dění
s chutí a nadšením.
Ale teď se ještě na chviličku vraťme do předvánočního období, ze kterého
vám dlužíme jednu zprávičku. Poslední akcí kalendářního roku 2018 byla
Vánoční besídka pro rodiče. Na tuto besídku se děti pečlivě připravovaly a
myslím, že všem návštěvníkům (rodičům, prarodičům, sourozencům, ….) se
vystoupení moc líbilo. Děti přednesly básničky, zazpívaly a zatančily písničky
a vrcholem besídky bylo divadlo O kouzelném stromečku. Každé z dětí
v tomto představení mělo svou roli, a přestože to bylo pro mnohé z nich
poprvé, zvládly to skvěle. Za odměnu je pak čekaly dárečky pod stromečkem.
Po vystoupení jsme si pak společně s rodiči ještě poseděli, popovídali a
nasáli vánoční atmosféru. A tak připojujeme i pár foteček:

Bělečský kurýr
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A už tu máme nový rok 2019.
Hned 7. ledna jsme měli ve školce přehlídku (nejen) dravého ptactva. Pán
s dravci za námi jezdí každoročně, tentokrát
ale přivezl nové ptáčky, které jsme ještě
neviděli. Začali jsme s krásně načervenalým
hýlem (lidově hejlem – aneb děti se seznámili
s pořekadlem „mít na nose hejla“), pak jsme se
pokochali sýčkem a sokolem, které už běžně
nepotkáme a také s puštíkem, kterého při
trpělivém pozorování zahlédnout můžeme.
Nechyběl ani sám král ptactva orel skalní.
A aby to nebylo jen poučné, ale také trochu
zábavné, tak jsme si zakouzlili s hadem –
lanem, mizející kostkou a čarovnými kolečky a
užili si radovánek s papouškem Bertíkem.
V pondělí 14. ledna jsme si vyrazili linkovým autobusem do zbečenské
základní školy, kde pro nás měly děti připraveno představení Kapka medu
Bělečský kurýr
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pro Verunku. Celou pohádku o princezně Verunce, dvou princích, myslivci, a
královně přírodních živlů Kapesce, která Verunku uspala včelím bodnutím,
provázela spousta písniček a hezkých kostýmů. Naši malí školkáčci seděli
jako přikovaní a celé představení se vydrželi pozorně dívat. Po divadle jsme
užili i školní tělocvičny, kde jsme si pro ukrácení času (před odjezdem
autobusu) postavili překážkovou dráhu.

Ale ani ve školce nezahálíme, hned jak napadl sníh, rychle jsme běželi na
kopec ke kostelu užít si bobování. Počasí je však velmi rozmarné, a tak když
není sníh užíváme si alespoň pěkných a někdy i dost větrných procházek.
Ke konci zpráviček ještě přidám malou ochutnávku akcí, které nás čekají
v únoru, abyste se měli na co těšit. 8. února nás čeká v KD Běleč sférické
kino s programem „Život stromů“, 9. února pomůžeme přivítat nové občánky
Bělče, 20. února nás bude čekat masopustní dopoledne a 28. února
vyrazíme do kladenského divadla Lampion.
Toť vše z lednových zpráviček. S pozdravem a ještě jednou přáním mnoha
úspěchů, pohody a hlavně pevného zdraví v novém roce se s vámi za děti i
zaměstnance MŠ Běleč loučí
Petra Škodáková
Bělečský kurýr
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Z dění v obci

Tříkrálová sbírka 2019
Tříkrálová sbírka přinesla s novým rokem tisíce dobrých skutků.
Nejprve snad trocha historie….
V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení
Páně a církev jej na západě i východě slaví 6. ledna. K tomuto dni se také váže
tradiční koledování. Tříkrálovou píseň předávali nejprve kantoři, duchovní a
žáci. Koledníci kropili obydlí svěcenou vodou, vykuřovali je kadidlem, psali na
dveře iniciály K + M + B +, rozdávali svaté obrázky a zpívali tříkrálové poselství
ve formě známé koledy: My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám.
Zkratka K + M + B + (nebo latinský ekvivalent C + M + B +) se běžně vykládá jako
iniciály tří králů, ale pravděpodobnější je, že jména králové získali až podle ní.
Ve skutečnosti se však jedná o zkratku požehnání Christus mansionem
benedicat = Kristus ať požehná tomuto domu, a to na celý rok – proto se uvádí i
letopočet. Ke koledování se postupně přidaly chudé děti, které chodily 6. ledna
po domech oblečené za Tři krále s betlémskou hvězdou, také zpívaly koledu a
posvěcenou křídou psaly nad dveře domů K + M + B + s příslušným letopočtem.
Dostaly za to vždy něco k jídlu nebo drobnou almužnu. Tato tradice s nástupem
socialistického režimu po r. 1948 postupně téměř vymizela, v původní podobě
se zachovala jen na některých místech. Česká charita dala tříkrálovému
koledovaní nový rozměr a smysl. Od roku 2001 se díky ní i díky štědrosti všech
dárců a dobrovolníků koná Tříkrálová sbírka pravidelně na území celé České
republiky. Koledování i rozdělení výtěžku sbírky probíhá podle jasně daných
neměnných pravidel.
Děkujeme všem za laskavé přijetí koledníků a za důvěru. Díky štědrosti a
solidaritě dárců se jim kasičky většinou naplnily o něco víc než loni. Úspěch
celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v
obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší
dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koledníkům i
dárcům proběhla i u nás. Mnohde tři králové čelili dešti nebo sněžení, přesto
mělo letošní koledování většinou pozitivní ohlasy. Zejména na venkově už lidé
krále vyhlíželi a odměňovali je i sladkostmi. Výnos Tříkrálové sbírky z největší
části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území České republiky.
Bělečský kurýr
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Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením,
seniory, matky s dětmi v tísni a další.
Výnos sbírky v naší obci pro rok 2019 činí: 12 214 Kč
Celková částka odeslaná za náš region na účet Charity ČR činí: 82 127 Kč
Děkujeme opravdu srdečně všem, kteří se sbírky účastnili v roli koledníků,
dárců i pomocníků s administrativou!!!
Šťastný rok 2019 přeje M. Cyrusová

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 lednu se dožívají významného životního jubilea
pan Josef Port (st.)
a
pan Ladislav Kniežo
Gratulujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a rodinné pohody.

Služby
Připojujeme informaci o službách a cenách CIHELNY BRRATRONICE
v sousední obci. Kompletní informace najdete na internetových stránkách:
www.cihelnabratronice.cz

Ceník zpracování stavebního odpadu, třídění a ukládky zeminy:

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
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