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Zpravodaj Obecního úřadu Běleč

Voda nad zlato!
Nebude dlouho trvat a zřejmě budeme platit za veškerou vodu. Asi i za tu, která přitéká
do studní na našich pozemcích. Úředníci sice tvrdí, že povolení k odběru povrchových
nebo podzemních vod, o něž musí každý občan požádat do poloviny tohoto roku, platby
nepřinese, ale kdo ví, co řeknou třeba za rok. V každém případě nezapomeňte povolení
vyřídit, abyste neplatili za vodu už teď pokutu v řádech tisíců nebo ještě vyšší. V tomto
Kurýru přinášíme k tomuto tématu další potřebné informace.
Pro strany kandidující v nových komunálních volbách
do Obecního zastupitelstva Běleč:
pokud máte zájem o zveřejnění programu strany a představení vašich kandidátů
v příštím čísle Kurýra (vyjde ve druhé polovině března),
zašlete je elektronicky na mail: belec@belec.cz nejpozději do 10. 3. 2007.

K a m p a ň M i n is t e r s t v a z e m ě d ě l s t v í Č R k z á n i k u
povolení k odběru a vypouštění vod
Dle tiskové zprávy musí každý majitel objektu mít povolení k odběru povrchových nebo
podzemních vod. (viz tisková zpráva MzeČR). O povolení se musí požádat do 30. 6. 2007
na Magistrátu města Kladna, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství.
Tiskopisy jsou k dispozici na obecním úřadě ve Bělči nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.mestokladno.cz nebo www.mze.cz. K žádosti se musí doložit
mapový podklad se schématickým zákresem místa odběru vody, kopie katastrální mapy
území a vlastnictví pozemku. Pro občany, kteří nemají výpis z katastru nemovitostí, může
obecní úřad vytisknout potřebné mapy z databáze OÚ. Dle současných informací z magistrátu budou tyto dokumenty z databáze obecního úřadu vyhovující.
Zaměstnanci obecního úřadu jsou připraveni vám pomoci při vyplňování tiskopisu.
Bělečský kurýr, zpravodaj Obecního úřadu Běleč
vydává: Obec Běleč, člen mikroregionu Bratronicko, Běleč 64, 273 63
telefon 312 659 151, e-mail: belec@belec.cz, internet: www.belec.cz
příspěvky lze odevzdávat na OÚ Běleč nebo mailem na belec@belec.cz
nevyžádané rukopisy se nevracejí; vychází jednou měsíčně
registrace na Ministerstvu kultury: e.č. MK ČR E 10593
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Poplatky v r. 2007
Poplatek za separovaný odpad
80,-Kč za osobu s trvalým pobytem
150,- Kč za rekreační objekt
Splatnost: do 30. 6. 2007

Poplatek ze psa
50,- Kč za každého psa
splatnost do 28. února 2007

Stočné
50,- Kč/měsíc za osobu trvale žijící v obci
50,- Kč/měsíc za rekreační objekt
splatnost:
1. pololetí do 30. 6. 2007
2. pololetí do 31. 11. 2007
Popelnice
Popelnice – 1. pololetí 2007
Zelená známka
700,- Kč
Žlutá známka
510,- Kč
Jednorázová známka
60,- Kč
Nájem pronajatých popelnic
157,- Kč/rok

Jubilanti

vče
ř
a
l
lař
v č e Dobiášovský František
prodává med od svých včel
Běleč 91, tel.: 737 / 82 28 52
„ m e d s t o n e m oc í l é č í a t i s í c i p ř e d ch á z í “

Gratulujeme všem
jubilantům, kteří v únoru
slaví svá rodinná a životní
jubilea. Zejména přejeme
hodně zdraví a životní
pohodu
Jindřišce Šnoblové,
Jiřině Dudové,
Janu Dzurkovi,
Jiřímu Dvořákovi,
Karlu Hyklovi,
Jiřímu Zelenému

Kniho vna
Žádáme čtenáře Obecní knihovny Běleč o vrácení vypůjčených
knih ze souboru výměnného
fondu knih Středočeské knihovny Kladno do 14. března 2007.
Knihovnice

I N Z E R Á T

Obecní úřad žádá všechny občany Bělče a okolí, znalce,
pamětníky a milovníky historie, kteří by byli ochotni poskytnout
jakékoliv podklady (obrázky, rodinné fotografie ze svateb,
pohřbů, křtin aj. událostí), texty, ale i ústní informace (zážitky
z dětství, vzpomínky) týkající se kostela sv.Mikuláše v naší obci,
aby tak učinili v blízké době u paní Svobodové nebo písemně
na adresu : OÚ Běleč, čp. 64, p. Bratronice 273 63. Také je
možno využít email: belec@belec.cz.
Pomůžete tak přípravě dokumentace pro obnovu zdejší nejvýznamnější historické památky a dominanty obce.
Předem velice děkujeme za Vaši ochotu ke spolupráci
P.S. Nenechejte upadnout navždy do zapomnění vaše znalosti a
pomozte je takto uchovat pro příští generace!
ing. Cyrus
Bedřich Svatoš – bělečský rodák
Obracím se s dotazem na majitele knih Bedřicha Svatoše, případně pamětníky jeho čtenářů z řad bělečských občanů. Uvítám jakoukoli informaci nebo zapůjčení knihy.
Helena Vališová (Mutinská), tel.: 312 659 678

K R Á T C E

T ip na výlet
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy připravilo výstavu
věnovanou porovnávání starších místopisných kreseb se
současnou fotografickou dokumentací. Na výstavě je prezentován i náš kostel. Otevřeno je
denně mimo pondělí od 10 do
18 hodin
od 9. 2. - 22. 4. 2007 v malé
výstavní siní Středočeského
muzea v Roztokách u Prahy.

Jednota zaměstná
v provozovně
ve Zbečně prodavačky.
Informace
na tel. č. 724 267 398.
S P O R T

24. února 2007 se v bělečské restauraci koná

Volební
Valná hromada
Vedení SK Běleč upozorňuje všechny členy, že hlavním bodem Valné hromady
budou volby do výboru. Proto je nutná co největší účast!
Program:
Zahájení
Referáty o činnosti
Volby
Diskuse
Občerstvení

