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ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BĚLEČ

Zprávy z obce
Aktuální zprávy obecního zastupitelstva
Je to již půl roku od počátku nového čtyřletého volebního období. Co
jsme naplánovali jako obecní zastupitelstvo na tento rok?
Na počátku roku byl schválen Strategický rozvojový plán obce Běleč,
v němž jsou stanoveny úkoly, které by měly být postupně plněny tak,
aby se nám zde dobře žilo. Na jeho tvorbě jste měli možnost podílet se
i Vy prostřednictvím dotazníkového šetření. Pokud jste se neúčastnili, je
vidět, že Vám nic neschází, jste se vším spokojeni nebo je Vám tento
postup, kdy se můžete vyjádřit, lhostejný. Pochopitelně, že vše nebude
okamžitě hotovo, na to je potřeba mít finance a pokud možno získat
adekvátní dotaci od státních institucí.
První investiční akcí v letošním roce je rekonstrukce dětského
dopravního hřiště. Máme v obci malé děti a jistě uznáte, že na
stávajících troskách herních prvků si opravdu hrát nemohou. V únoru
jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci. Celkové náklady
se budou pohybovat asi kolem 1,1 mil. Kč. Z toho by měla být
poskytnutá dotace ve výši 709 523 Kč. Ostatní náklady bude obec
hradit ze svého rozpočtu. Čekáme na začátek června, kdy budou
známy výsledky poskytnutých dotací od MMR. Doufáme, že se k nám
štěstí neobrátí zády a že si naše děti budou moci hrát na bezpečném
hřišti jako v okolních obcích.
Máme v plánu opravu další části střechy na Kulturním domě. Náklady
se budou pohybovat cca kolem 600 tis. Kč. Akce je naplánována na
konec léta.
Chodník v Mateřské škole si také nutné říká o rekonstrukci, ale
zaskočily nás výsledky hygienické kontroly v MŠ. Musela proběhnout
výměna kuchyňské linky tak, aby vyhovovala předpisům. Uvidíme, jak
na tom budeme v rozpočtu s financemi v kapitole MŠ. Akce by se
přesunula na příští rok.
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Proběhla první schůzka se zástupci Vodáren. Letité plány na zbývající
část obecního vodovodu byly předloženy odborníkům, kteří je
aktualizují dle stávajícího stavu. Počátkem prázdnin proběhne další
schůzka, kde se pobavíme o možném způsobu financování této akce.
Pokud obec dostane na stavbu vodovodu dotaci, musí ještě zažádat o
úvěr a zadlužit se, protože výstavba nejdříve proběhne a poté
dostaneme dotaci. Stručně řečeno – stavbu musíme zafinancovat ze
svého. Aby nám peněžní ústav poskytl úvěr, musí mít obec našetřenu
dostatečnou finanční částku, od které se bude výše úvěru a
následných splátek odvíjet.
V současné době pracujeme na Pasportu stromů v naší obci – seznam
všech stromů, o které se obec stará a na jejichž ošetření může dostat
dotaci. Pro zajímavost – těchto stromů je v intravilánu obce cca 150.
Na podzim se chystáme na výsadbu nových lip za ty, které byly
pokáceny.
Proběhlo jednání se zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje
jako investora, projektové kanceláře a ČSAD Kladno ohledně výstavby
nového mostu pod hřbitovem V lipkách. Stávající most je poškozen a
uvažuje se o výstavbě nového. Na místě stávajícího bude vystavěno
nové mostní těleso o délce asi 90 m a šířce 6,5 m. Lípy budou
pokáceny, nové kolem mostu vysazeny nebudou, protože jde o
soukromé pozemky a kořeny by v budoucnu narušovaly násep kolem
mostu, jak je tomu nyní. Přítomní členové obecního zastupitelstva si
dali do podmínek, že za pokácené stromy dostane obec k dispozici od
KÚ jiné, které dle uvážení vysází na katastru obce. Bojovali jsme, ale
zákony jsou zákony.
Dle Vašeho mínění z dotazníků se v obci nic neděje. Uspořádali jsme
divadelní představení – účast cca 30 občanů. V březnu proběhl dětský
maškarní karneval, kde si na účast díky dětem z okolních obcí
nemůžeme stěžovat. V zasedačce proběhlo v přátelském ovzduší
zpívání s živou hudbou, akce hodnocena velice příznivě. Další se chystá
na počátek června na tanečním parketu pod Kulturním domem. Kdo
chce, tak přijde, zajímavé je, že chodí stále stejní lidé, i kdybychom se
„rozkrájeli“.
Pokud máte zájem dozvědět se podrobnosti, zveme Vás na jednání
obecního zastupitelstva, kde se tyto věci probírají. V průměru se těchto
schůzí účastní cca 3 občané.
jd
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Oznámení občanům
V letošním roce budou na katastrálním území obce Běleč prováděny
topografické práce pro aktualizaci ZABAGED.
Oprávnění ke vstupu do prostorů a k provádění topografických prací
prokážou zaměstnanci ZÚ speciálním služebním průkazem ZÚ.
Podrobnější informace najdete na elektronické úřední desce obce Běleč, na
úřední desce OU a v KD.
starosta
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Z dění v obci
PRVNÍ BĚLEČSKÉ ZPÍVÁNÍ
Sešli jsme se v zasedací síni na prvním veřejném zpívání s hudbou. Za
klávesy usedl L. Kniežo, za kytary J. Pekař a J. Poláček. Přítomní dostali slova
písní, které se hrály, připraveno bylo i občerstvení. Do potřebných tónin nás
uváděla L. Kalmusová. Zazněly písně jako Růže s Texasu, Rosa na kolejích,
Hospůdko, hospůdko malá, Červená řeka a další. Dle ohlasu přítomných se
akce líbila a plánuje se další.
Děkujeme pořadatelů, hudebníkům a všem zpěvákům, kteří se postarali o
dobrou náladu zúčastněných.
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Připomínáme všem dětem, že 26. května od 14:00 hod. Vás
čekají na dětském hřišti soutěže s odměnami, střelba o nejlepšího
střelce s putovní cenou a zvířátka z Minizoo Ratinka.
Těšíme se na Vás!
OÚ Běleč

Obecní úřad Běleč Vás zve na

2. bělečské zpívání
Kde: taneční parket pod Kulturním domem

Kdy: 7. června od 18:00 hod.
Hraje: L. Kniežo, J. Poláček, J. Pekař
Přijďte, těšíme se na Vás …
Bělečský kurýr
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Zprávičky z naší školičky
Hezký den milí čtenáři,
opět měsíc za námi a my se hlásíme se zprávičkami ze školky a není jich
málo.
V úterý 23. dubna jsme zahájili každotýdenní plavecký výcvik v tuchlovickém
bazénu. Jezdíme společně s dětmi ze žilinské mateřské školy. Děti už se na
plavání hodně těšily, a tak první hodina proběhla zcela hladce a bez
problémů. V bazénu jsou děti rozděleny do čtyř skupin dle plaveckých
zdatností a jsou velmi šikovné. V plavání budeme pokračovat až do konce
června.
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Ve čtvrtek 25. dubna nás pak čekalo několikráte odložené Sférické kino do
škol. Tentokráte se akce konečně vydařila. V bělečském kulturním domě bylo
rozloženo sférické kino a děti se podívaly na promítání animovaného filmu
Život stromů. Příběhem děti provázely beruška se svatojánkem a ukazovali
dětem, jak strom funguje. Od kořene až po korunu, čím se strom živí, co pije,
jak dýchá. Bylo to pěkné představení.
A poslední dubnovou akcí pro rodiče i děti byly „Čarodějnice“. Počasí nám
přálo a účast byla veliká. Dorazili i kamarádi, kteří již naši školku
nenavštěvují. Veliký dík patří také všem rodičům, kteří se spolupodíleli na
organizaci celého odpoledne – pomoc na soutěžním stanovišti, obstarání
ohně na opékání buřtíků a dalšího občerstvení i finanční podpory. Panovala
dobrá nálada, pohoda a děti si užily soutěží i dobrot. Pěkná vydařená akce.

A už tu máme květen. Hned ve čtvrtek 2. května proběhl zápis
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020. Ačkoliv zájem byl
Bělečský kurýr
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celkem velký, volných míst bohužel málo. Tento rok nám do školy odcházejí
pouze dvě děti. Ty vystřídají dvě nové holčičky (jedna maličká a druhá
předškolačka) a jeden chlapec byl přijat k individuálnímu předškolnímu
vzdělávání. Doufáme, že se jim bude u nás ve školce líbit.
V pátek 17. května nás ve Bělči navštívil Jízdní oddíl městské policie hl. m.
Prahy. Na pozemcích místního farmáře T.L. (kterému děkujeme za souhlas)
nám předvedli své krásné kladrubské vraníky a jejich dovednosti. A také i to,
jak je jejich dovednostem učí. Seznámili nás také, kde všude se jízdní policie
používá a co všechno musí jezdci i koně zvládat. Na tuto zajímavou akci
jsme také pozvali děti ze zbečenské základní školy. I jim se představení jízdní
police moc líbilo.

A co nás ještě v nejbližší době čeká? Ve středu 22.5. společné fotografování
a 30.5. „Hawaiská Zumba Show“.
Z organizačních informací oznamujeme, že provoz školky bude ukončen 28.
června 2019, v červenci a srpnu bude školka pro veřejnost uzavřena.
Zahájení nového školního roku pak bude v pondělí 2. září 2019.
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Závěrem zpráviček bychom rádi poděkovali tatínkovi Nelinky za opravu a
seřízení všech dětských kol – odrážedel a jejich přípravu na novou sezónu a
také zřizovateli za pomoc při rekonstrukci školní kuchyně, která byla již
z hygienického hlediska nevyhovující. DĚKUJEME!

Hezký zbytek jarních dní, hodně sluníčka, radosti a pohody vám za děti i
zaměstnance MŠ Běleč přeje
Petra Škodáková

Bělečský kurýr
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Z historie naší obce
Závěr 2. světové války na Bělečsku
Připomněli jsme si květnové dny osvobození. Podařilo se mi získat nové informace o
posledních dnech války v okolí naší obce díky Mgr. Karlu Drvolovi, historikovi
Vlastivědného Sládečkova muzea v Kladně. Pokud Vás toto téma zajímá, pokračování
životních osudů nejen hajného Františka Mátla se dozvíte za rok, kdy společně
plánujeme besedu v Kulturním domě při příležitosti 75. let od ukončení 2. světové
války, na kterou se pokusíme pozvat potomky tehdy zúčastněných aktérů.

Hájovna Kaly – „Partyzánka“
Hájovna Kaly u Bělče je i díky v roce 1975 odhalenému pomníku spjata s hajným
Františkem Mátlem. Pozdější vrchní lesní dozorce František Mátl se narodil 9. října 1908 do
rodiny lesníka Jana Mátla v Rokytnici nad Rokytnou (okres Třebíč). Po vyučení truhlářem a
jednoroční hájenské škole pracoval od roku 1934 u lánské lesní správy. V letech 1943 –
1949 se domovem jeho a jeho manželky Julie, roz. Dvořákové ze Štěpkova, okres Moravské
Budějovice, stala hájovna Kaly. Zde se jim v roce 1936 narodila dvojčata Drahoslava a
Bělečský kurýr
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Květoslava a o deset let později syn František. A právě na Kalech se Mátlovy životní osudy
propojily se sedmičlenným zpravodajským výsadkem URAGAN I., hloubkového průzkumu
4. ukrajinského frontu, který vedl poručík Andrej Jefimovič Sokolov z Kazachstánu (jeho
zástupcem byl Alfréd Mrůzek, dalšími členy byli František Konečný, Jozef Chudý, Štefan
Lochan, Michail Sergejev a Pavel Jegorov, kteří obsluhovali vysílačku). Partyzáni startovali
z polského polního letiště Rzeszówka u Lvova, po seskoku dopadli v noci z 25. na 26.
března 1945 u osady Bor (dnes obec Milý) severně od Nového Strašecí, odkud se přesunuli
do bezpečí křivoklátských lesů k Bělči, kde se utábořili v polesí Pozdětína mezi hájovnami
Kaly a Markýtou, dnes zatopenou Klíčavskou přehradou, a zahájili zpravodajskou činnost v
prostoru Kladno - Beroun - Nové Strašecí – Praha.
Největší pomoc jim poskytovali pracovníci lánských lesů, konkrétně lesní správce Jan
Vejšický, hajní František Černý z Markýty a František Mátl z Kalů, ke kterému denně
docházeli a během květnového povstání si u něj zřídili hlavní stan (hájovna Kaly tak byla
ihned po skončení války přejmenována na „Partyzánku“). Další neocenitelné služby
výsadku poskytl bývalý legionář z Bělče obchodník Karel Stádník, který se jich prvně ujal,
a dále vrchní četnický strážmistr z Bratronic Karel Jenšík, který je informoval o německých
protiopatřeních. Platné zpravodajské služby odváděl též student z ploskovského dvora Karel
Janák, zaměstnaný v kanceláři lánského zámku, který mj. zprostředkoval spojení se zástupci
tamní jednotky vládního vojska (velitel 1. strážní čety kapitán Jaroslav Rendl).
Ve výčtu celé řady dalších pomocníků rozhodně nelze opomenout bratry Proškovy ze
Zbečna. Alfréd Mrůzek činnost výsadku před zahájením povstání popsal takto: „V noci
dělali jsme kromě schůzek s těmito spolupracovníky léčky na Němce, jichž za noci se velmi
mnoho pohybovalo, poněvadž ve dne je pronásledovala americká letadla. Pomáhali nám
Rusové, kteří prchli z německého zajetí.“ Přímo o hajném Františku Mátlovi výše
jmenovaný do hlášení zaznamenal: „Od konce března t. r. až do konce války zásoboval naši
skupinu potravinami, a poněvadž jsme dosti vysílali po radiu a neměnili jsme stanoviště
z důvodu nedostatku vhodných lesních porostů v okolí, Němci nás objevili pomocí tak
zvaných pilingátorů, a vysílali do našeho prostoru svoje vyzvědače, aby nás objevili. Tu
František Mátl vytrvale slídil po lese a každého podezřelého občana a tím více německého
vojáka nám ihned hlásil…Začátkem května t. r. stíhali jsme německé vojáky, kteří prchali od
svých jednotek. My jsme je však bezohledně ničili a tu nám František Mátl velmi pomáhal.“
Za svou odvahu a všestrannou pomoc partyzánům byl František Mátl po válce vyznamenán
medailí Za zásluhy 1. stupně.
Činnost výsadku URAGAN I. vyvrcholila v době květnového povstání (dalšími pilíři
povstalecké akce v regionu se vedle českých povstalců z Nového Strašecí a Lán stal
sousední takřka čistě ukrajinský zpravodajský výsadek „Zelený les“ majora Ivana Alexejeva
[tábořil na druhé straně Klíčavského luhu u Myší díry blízko osady Brejl a vysílal z hájovny
na Požárech] a „divoký“ oddíl „Za rodinu“ organizovaný z ruských zajatců a utečenců
v lesích okolo Rudy pod vedením poručíka Fedora Jankova). Tyto skupiny v případě větších
akcí, jakou bylo např. dobývání německého obrněného vlaku u železniční stanice Nové
Bělečský kurýr
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Strašecí dne 6. května 1945, vzájemně propojovaly své síly. Druhý největší boj partyzány
poručíka Sokolova čekal o dva dny později, kdy posílen o oddíl Vlasovců absolvoval střet
s německou ústupovou kolonou u Chyňavy. František Konečný jej popsal takto: „Dne 8. 5.
1945 jela autokolona z Prahy na Chyňavu, která byla vpředu i vzadu zajištěna obrněným
autem ozbrojeným kulomety. Civilní spojka přijela na motocyklu, abychom jim přijeli na
pomoc. Sedli jsme na auta a hned odjeli. Po půl hodinovém boji rozbili jsme 4 nákladní auta
a jedno obrněné auto pomocí pancéřové pěstě. V tomto boji padlo z naší strany 6 civilistů a
jeden partyzán.“ Lánský kronikář František Pošta celkově zhodnotil jejich bojové
vystoupení těmito slovy: „Partyzáni se svým sympatickým a rázným poručíkem Sokolovem,
jemuž Němci zavraždili rodiče, jsou muži, před kterými mají Němci strach, jsou dobře
vyzbrojeni a velmi odvážní a vůči Němcům nemilosrdní…Křivoklátské lesy chovají ve svém
tichu mnoho hrobů, jež jako odveta postihla ty, kteří neuposlechli rozkazu kapitulace.“
Až budete stát u hájovny Kaly u pomníku partyzánů z výsadku Andreje Sokolova,
vzpomeňte si na osud statečného hajného Františka Mátla i dalších jmenovaných, které
jim přichystaly dva totalitní režimy minulého století, ve kterých byli nuceni žít a se kterými
se nechtěli smířit.
Mgr. Karel Drvola, DiS.
Historik Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně
Případné připomínky či
kurator@omk.cz

doplnění

článku prosím zasílejte

autorovi na adresu

j.d.

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
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