BĚLEČSKÝ
Duben 2011

KURÝR

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BĚLEČ
Zprávy z obce
Kontejnery na velkoobjemový odpad

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou do obce přistaveny
15.4.2011 v odpoledních hodinách.
Do kontejnerů je zakázáno dávat:
– pneumatiky, chemikálie, barvy a jiný nebezpečný odpad
J. Rohla

Odpadové hospodářství
Letní svoz popelnic bude zahájen
2.5.2011 – svoz bude každé
sudé pondělí.
Místa pro odpad:
Elektroodpad + autobaterie
- uložit ke sklepu pod kostelem.
Plasty + polystyren
– do kontejnerů před obchodem
Papír
– kontejnery před obchodem
Sklo
– kontejnery před obchodem

Bělečský kurýr

Obec zajistila také kontejner na
vybité monočlánky. Kontejner je
umístěn na chodbě OU v Bělči.
Již od prvého dne je občany
velice využíván.

Výběr stočného
7.5.2011 na OU Běleč

Dovolená na OU Běleč
Ve dnech 21.4. a 3.5. 2011 bude
úřad uzavřen z důvodu dovolené.
J. Rohla
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Pracovníci obce
Žádáme Pracovní úřad o přidělení uchazečů o zaměstnání na práce při
údržbě obce. Během roku se budou měnit podmínky zaměstnávání,
takže bude tento proces náročný jak pro obec tak pro uchazeče.

Uzavření OU Běleč z důvodu kontroly
28.4 2011 proběhne na OU kontrola z KÚ. Oznamujeme všem
občanům, že v tento den nebude obecní úřad zpřístupněn. Nebudou
přijímány ani na telefonní hovory.

Veřejné očkování psů
Ve středu 4. května.2011 proběhne v obci veřejné očkování psů od
18:00 hod před Obecním úřadem.
J. Rohla

Nabídka cvičení v Žilině
ROZPIS HODIN NA SÁLE SOKOLOVNY V ŽILINĚ 2011
pondělí od 19 hodin
úterý
od 16 hodin
středa od 17 hodin
od 19 hodin
čtvrtek od 17 hodin
od 19 hodin

- ZUMBA s aerobikem a posilováním
- Malé dětičky
- Aerobic pro holčičky
- Rehabilitační cvičení
- Stolní tenis děti
- Body styling s aerobikem, posilování

Tato naše cvičení jsou pravidelná a časy se nemění. Bližší informace
na emailu JelinkovaJaroslava@seznam.cz

Bělečský kurýr
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Vodovodní přípojky domů u cesty na Šarváš
Projet po silnici od pomníku směrem na Šarváš stojí řidiče značné úsilí.
Ještě horší to je, když jedou dvě auta proti sobě. Komu se podaří projet
po sjízdnějším úseku?
Tato situace je způsobena tím, že dosud nebyla provedena kolaudace
kanalizace, která v této silnici vede. Sinice je proto vedena stále jako
stavba. Tato situace se změní v nejbližších měsících, protože díky ing.
Topinkovi a starostce Bratronic, M. Knížetové, bude kanalizace téměř po
10 letech zkolaudována. Dát dohromady všechny podklady pro
kolaudaci je opravdu úctyhodná práce!
Takže naše „rychlodráha“ se změní ze stavby opět na silnici III. třídy.
Obec bude v situaci, kdy už může požádat o opravu povrchu. Zda nějaké
peníze obdržíme, nevíme, ale budeme dělat, co je v našich silách. Další
otázkou je, proč nebyl dodavatelskou firmou po položení kanalizačního
potrubí v silnici povrch upraven do původního stavu, když už se žádné
jiné sítě pokládat nebudou?
S tím souvisí upozornění občanům, kteří mají své rodinné domy u této
silnice a chtějí se připojit na vodovodní řad. Jednou z podmínek na
položení asfaltového koberce je, že se obec zaváže, že do nového
asfaltového povrchu již nebude zasahovat. Stručně řečeno – kdo chce
vodu z vodovodu a bydlí při silnici na Šarváš, má poslední možnost se
jednoduše připojit, protože silnice je stále vedená jako stavba. Jestliže
se budete chtít připojit v budoucnu, musí se tato situace řešit podvrtem,
což je značně finančně náročnější a nevíme, zdali to SUS povolí.
Na zřízení vodovodní přípojky je potřeba plánek, územní souhlas, výpis
z KÚ a firma, která provede výkop. Na vodárnách je p. Richterová, která
Vám poradí. Další informace získáte na OÚ.
jd

Bělečský kurýr
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Volby do Senátu ČR
konané 18. 3. – 19. 3. 2011
1. kolo voleb
Zapsaných
Zúčastnilo se

261 voličů
92 voličů,

Výsledek hlasování
č. kandidáta kandidát
1.
Milan Vodička
2.
Zdeněk Levý
3.
Karel Protiva
5.
Jana Bobošíková
6.
Jiří Diensbier
7.
Dan Jiránek
8.
Luděk Kvapil
2. kolo voleb
Zapsaných voličů
Zúčastnilo se

počet hlasů
2
5
4
7
43
21
10

261 voličů
63 voličů,

Výsledek hlasování
kandidát
Jiří Diensbier
Dan Jiránek

35,25%

24,14 %

počet hlasů
46
17

Společenská rubrika
Noví spoluobčané
Luboš Černý a Lenka Milerová jsou novými občany obce Běleč. Přejeme
jim hodně štěstí, zdraví a spokojeného žití v naší obci.

Bělečský kurýr
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Výročí
Významného životního jubilea se v měsíci dubnu dožívají:
Ladislava Zelená
Jiří Hodek
Jaroslava Šnoblová
Zuzana Kniežová
Jiří Patera
Olga Gaydošová
Karel Fejfar
Jindřich Albrecht
Blahopřejeme

Školní zprávy
Zprávičky z naší školičky
Vážení přátelé,
dovolte mi Vás pozvat na „Velikonoční výstavu a jarmark MŠ Běleč,“
která se koná ve středu 20. dubna od 12:30 do 17:00 hodin v zasedací
místnosti OÚ. Uvidíte výtvarné práce a výrobky dětí z papíru, keramické
hlíny a jiných netradičních materiálů. Nechte se inspirovat a svátečně
naladit pro nadcházející svátky jara. Velmi rádi Vás uvítáme.
Ještě Vás prosíme o pomoc při soutěži ve sbírání účtenek od čisticích
prostředků Cif a Domestos, soutěž trvá do května a máme možnost pro
naši školku získat 300.000,- Kč. Zatím jsme na devátém místě. Prvního
dubna jsme společně s MŠ a ZŠ Bratronice a Zbečno byli v dětském
zábavním parku v Beckilandu. Děti se zde pořádně vyřádily a těší se na
další návštěvu. Pokračujeme ve sběru víček od Pet-lahví, děkujeme
všem, kteří nám takto pomáháte.
Jiřina Dvořáková, uč. MŠ Běleč
Bělečský kurýr
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Volný čas

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Zveme všechny čarodějnice i čaroděje
v sobotu 30. dubna od 18 hodin
na hřiště Josefa Zaspala ve Bělči.
Zasoutěžíme si a samozřejmě
odměníme nejoriginálnější
ČARODĚJNICI či ČARODĚJE
Potom si každé dítě bude moci opéct buřtíky na ohni.

VÝLET DO ZOO
I letos, jako tradičně, pořádáme pro zpříjemnění
konce školního roku autobusový výlet pro děti.
Tentokrát s návštěvou ZOO a Botanické zahrady
v Liberci. Bělečské děti školou povinné, ale i ti
nejmenší, budou mít vstup do Zoologické zahrady a
dopravu autobusem zdarma. Na výlet je zvou
Bělečské maminky za SK. Odjezd je 28.5. v 6:45 ze
zastávky. Vstup do ZOO pro dospělé je 70 Kč a
cestovné 230 Kč. Návrat plánujeme v odpoledních
hodinách. Vážní zájemci se mohou přihlásit u mojí
manželky Zuzany na tel. 605 064 774, nebo u mne.
Václav Fejfar

Bělečský kurýr
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Křížový kámen
Přímo v obci u silnice na Kouty máme zajímavou památku, tzv. křížový kámen.
Křížové kameny a jim podobné smírčí kříže mají v Evropě velmi starou tradici,
sahající až do 14. století. Měly připomínat tragické události, které se mezi lidmi
odehrály v dávných časech a zároveň byly dokladem pokání a smíření.
Ve středověku bylo možno při trestání
provinilců
uplatnit
systém
tzv. smírčího práva, kdy byl provinilci,
se souhlasem pozůstalých, uložen
nějaký úkol, kterým odčinil svůj zločin.
Takovým úkolem, kromě vyrovnání s
postiženou rodinou, mohlo být i
vytesání a vztyčení kamenného kříže na
místě, kde byl zločin spáchán. Na
našem území máme k dispozici několik
podobných dokumentů, vztahujícím se
k těmto kamenům a dokládajícím jaké
formy alternativních trestů byly
používány, např. i tresty na cti a často
také vyhnanství.
Například v roce 1585 nějaký Jakob
Weydner z města Svitav zabil Gilga
Frepfera, za což vedle postavení
kamenného kříže, musel pozůstalým zaplatit 200 tolarů odškodnění. Navíc
musel 9 po sobě následujících nedělí vkleče, se svící v ruce po kolenou obcházet
místní hřbitov a u hrobu oběti měl třikrát prosit o odpuštění jak zabitého, tak
také všechny v té chvíli na hřbitově přítomné.
V kronice města Brna najdeme v roce 1600 zápis, v němž se uvádí, že Grieg
Schuebart, syn místního sedláře, zabil čeledína Paula Jandu. Stalo se to u
městské brány a vražedným nástrojem byl kuchyňský nůž. Za tento čin musel
otec pachatele pozůstalým zaplatit 150 marek a místnímu špitálu 100 marek.
Samotný pachatel pak musel až do Velikonoc, „byv okovy opatřen“ ve dne
zametat brněnské ulice a noci trávit ve vězení. Po skončení tohoto pokání musel
město navždy opustit.
Dochovaný smírčí kámen dokládá, že se něco podobného v Bělči stalo také. Kdy
a co přesně jsem v žádných dostupných pramenech bohužel nenašla, ale bylo by
to jistě velmi zajímavé.
Jiřina Horáková
Bělečský kurýr
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Reklama

Bělečský kurýr
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Bělečský kurýr
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ELEKTROWIN

Bělečský kurýr
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Sport

Fotbal v Bělči
Zimní turnaj v Rynholci
V prvním ročníku zimního fotbalového turnaje v Rynholci jsme obsadili 2.
místo za suverénním Sokolem Mšec. V turnaji z našeho týmu podávali
velice dobré výkony Ondřej Tyburec, Karel Fejfar a bojovník Karel Hykl.
děkujeme také všem fanouškům, kteří do Rynholce za námi pravidelně
jezdili.
VÝSLEDKY TURNAJE:
1. Sokol Mšec
2. SK Běleč
3. Sokol Sýkořice
4. Baník Rynholec
5. Baník Stochov
6. Sparta Řevničov
7. Slavoj Zvoleněves
8. Sokol Srbeč

Na Chýňavu bylo zapotřebí sádla
(… né vepřového, ale také živočišného v podobě nadějného bělečského
dorostence Ladislava Sádla)
SK Běleč – SK Chýňava 2:1 (0:1)
Góly SK Běleč: Luboš Diviš, Ladislav Sádlo
V posledním přípravném utkání před startem sezony jsme porazili
Chýňavu 2:1. Zápas se hrál na umělé trávě SK Kladno a bohužel jsme
opět nastoupili bez několika hráčů základní sestavy. Chýňava byla v
prvním poločase lepším týmem a vytvořila si několik gólových šancí.
Proměnila však pouze jednu zejména díky několika výborným zákrokům
brankáře Petra Šnobla.
Bělečský kurýr
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Po přestávce se nám podařilo vyrovnat, když si centr Karla Fejfara v
pokutovém území zpracoval Luboš Diviš a prostřelil brankáře. V
samotném závěru pak dokázal z rychlého protiútoku vstřelit vítězný gól
Ladislav Sádlo.

Jaro začalo skvěle
SK Běleč – SK Stehelčeves 2:0 (2:0)
Góly: Karel Fejfar, Karel Hykl
V prvním poločase jsme byli lepším týmem a zaslouženě se dostali do
dvoubrankového vedení. I když se hrálo na hodně hrbolatém terénu, na
kterém se velice špatně kombinovalo, dokázali jsme bojovného soupeře
přehrát. První gól dal Karel Fejfar. Za pár minut přidal druhou branku
Karel Hykl, když po faulu na Oldřicha Freiberga překvapil z přímého
kopu brankáře hostujícího mužstva střelou na zadní tyč.
SK Hřebeč – SK Běleč 2:3 (1:1)
Góly: Luboš Diviš 2, David Trousil
Krásné letní počasí, fotbálek a výborný výsledek, to byla vydařená
neděle pro všechny bělečské fotbalisty a fanoušky. Ve Hřebči se hrál od
první minuty vyrovnaný zápas, kterému ale chyběly gólové šance. Naše
první šance skončila gólem. Na půlce vybojovali míč Karel Hykl
s Lubošem Divišem, ten poslal míč na Davida Trousila, který zakončil
ukázkovou střelou na zadní tyč. Další dvě branky přidal Luboš Diviš a tak
jsme si připsali tři body. Mužstvo podržel velice dobře chytající golman
Petr Šnobl. Náš tým je na pátém místě tři body od třetího fleku.
www.skbelec.banda.cz
Bělečský kurýr
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Soustředění ve Stříbrné v Krušných horách
Čtvrtek 3. 3. 2011, ve Bělči se několik vozidel připravuje
k odjezdu směr Severní Čechy – Stříbrná, kde se mělo konat
soustředění fotbalistů SK Běleč. Toto místo si „naši hoši“
sami

odhlasovali,

ale

většina

z nich

se

ho

nakonec

nezúčastnila. Objevily se např. názory, že je to rodinný
zájezd Bělečáků apod. (zřejmě jim vadí i diváci na hřišti).
Z fotbalového mužstva SK Běleč, tak přijelo jen pět borců!
Ve čtvrtek večer jsme se
tak

sešli

kompletní

v penzionu

Filip.

Abychom
rámec
soustředění,

zachovali
sportovního
vytvořili

jsme dvě družstva:

junioři: kapitán Marek Dvořák ml., Ozzy, Bazi, K. Hykl, D.
Trousil, P. Michálek
senioři: kapitán J. Dvořák, V. Trousil, Z. Trousil st., M.
Bůžek, M. Dvořák st., R. Horák a P. K…..

Bělečský kurýr
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Určili

jsme

odvětví,

sportovní

ve

kterých

budeme soutěžit: florbal,
sál.

fotbal,

ping-pong,

prší

a

kulečník.

Začátek

byl

stanoven na pátek 15 hodin. Ještě
před

tím

však

proběhl

seznamovací večer, který se vcelku
vydařil, někteří jedinci trénovali kulečník až do časných
ranních hodin!
Druhý den po dopoledním lyžování a
dobrém obědě jsme se vrhli do bojů.
Na pořadu byl florbal.
I když Míla Bůžek dělal
v brance

seniorů

divy,

porážce

10:5

však

nezabránil. Za to spálená
kolena si léčí ještě dnes.

Bělečský kurýr
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Po florbalu přišel na řadu fotbálek. Na některých seniorech
se začala projevovat únava ze seznamovacího večera a junioři
toho využili a zvítězili 20:10! Na pořadu byl ping-pong. I
zde dokázali mladíci svou převahu a z pěti zápasů prohráli
jen jeden. Po těchto sportovních výkonech byla většina
seniorů tak unavena, že zbývající disciplíny byly zrušeny!
Odvety byly stanoveny na druhý den ve 14 hodin, ale
většina

účastníků

se

k nim

již

nedostavila

a

vítězi

„stříbrnského trojboje“ se stali junioři. Večer bylo slavnostní
vyhlášení vítězů a předávání cen. Na počest vítězů padlo i
několik lahví šampaňského. Někteří toho měli ještě málo, tak
vyrazili na zdejší kopec Bleiberg, na
zábavu. Moc se jim tam líbilo, ani
nechtěli

domů.

Nutno

dodat,

že

většina zúčastněných zde měla své
drahé polovičky, které za ně druhý
den cestu domů odřídily. Smůlu měl
jen K. Hykl, který dlouho nějakého
řidiče hledal, nakonec se obětoval K.
Fejfar a vše dobře dopadlo.
Závěrem

chci

Michálkových,

poděkovat

všem

Dvořákových,

zúčastněným

Horákových,

rodinám:

Trousilových,

Bůžkových, pánům Hrabětovi (na jehož kulečníkovou výuku
budeme ještě dlouho vzpomínat) a Karlovi Fejfarovi, jenž na

Bělečský kurýr
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poslední chvíli nahradil svého syna a na jeho medovinu, rum
a špek dlouho nezapomeneme.
Díky patří též personálu pensionu Filip, za to, že se o nás
tyto 3 dny dobře starali.
Děkujeme a zase někdy přeje ….. Jirka Dvořák

Krásné prožití Velikonočních svátků
přeje 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.
RH
Bělečský kurýr
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