květen 2010

5. číslo

XIII. ročník

měsíčník

Zprávy z obce
Na veřejném zasedání č.3 konaném 28.4.2010 zastupitelstvo schválilo Návrh na
vyhlášení Národního parku Křivoklátsko poměrem hlasů 4 : 2. Proti zřízení NP
Křivoklátsko hlasoval starosta a místostarostka. Ostatní přítomní zastupitelé
hlasovali - pro. Zápis ze zasedání si mohou občané přečíst na OU Běleč.
U příležitosti výročí konce II.světové války byla v Bělči uctěna památka padlých
položením květin.
Volby do poslanecké sněmovny se konají 28.5 2010 a 29.5.2010. Volební
místnost je umístěna na Obecním úřadě ve velké zasedací síni. V pátek 28.5.
2010 bude volební místnost otevřena od 14 hodin do 22 hodin. V sobotu 29.5.
2010 bude volební místnost otevřena od 8 hodin do 14 hodin.
K volbám si každý volič musí s sebou vzít občanský průkaz. Hlasovací lístky už
všichni dostali do schránek.
Krátce z obce:
Knihovna děkuje za knihy, které občané věnovali do obecní knihovny.
První sobotu v červnu - 5. 6. 2010 je nutno uhradit stočné na 1.pololetí 2010.
Bioodpad - nutno platit tzv. dopředu - jinak nebude odvoz uskutečněn.
Majitelé nechť si

vyzvednou na obecním úřadě smlouvy na hrobová místa.

Poplatky - do konce června musejí všichni občané i majitelé chat a chalup v Bělči
uhradit poplatky za separovaný odpad.
Upozornění pro občany - ztratíte - li nějakou svoji osobní věc, zeptejte se na OU
zda čirou náhodou nějaký poctivý nálezce věc neodevzdal.
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Zprávičky z naší školičky
Vážení přátelé,
opět se setkáváme na těchto stránkách a já se s Vámi velmi ráda podělím o vše,
co se odehrálo ve školce:
V úterý 20. dubna, jsme začali s první lekcí plaveckého výcviku předškolních dětí.
Po dobu deseti týdnů budeme dojíždět do bazénu v Tuchlovicích. Na velikonoční
výstavě jsme na dobrovolném vstupném získali peníze, za které děti jely na
divadelní vystoupení „Včelí medvídci,“ které se jim velmi líbilo.
Ve školce jsme měli rozbitou vodovodní baterii, rychle si s ní poradil pan Roman
Falta, za což mu patří náš dík.
Rodiče si také mohli všimnout, že máme okolo dětského pískoviště beton, který z
hlediska bezpečnosti dětí při hrách nevyhovoval, proto je nyní vše obloženo
dřevem. Za rychlé jednání a práci děkujeme panu starostovi Jiřímu Rohlovi, paní
Tereze Kraifové a mužské
části pracovníků OÚ Běleč, jmenovitě panu Luboši Kouglovi, Václavu Šnoblovi a
Jaroslavu Krausovi.
Také velký dík patří manželům Fejfarovým, kteří nám poskytli azyl pro sběr
starého papíru ve svém skladu v bývalé internátní škole a všem lidem, kteří nám
ho tříděný nosí, po shromáždění nám jej pan Fejfar odveze do sběrny.
V sobotu 8. května jsme pro maminky a nejenom pro ně, připravili vystoupení dětí
ke „Dni matek.“ Z ohlasů přítomných jsme usoudili, že se besídka líbila, za což
jsme velmi rádi. Děkujeme paní Zuzaně Fejfarové, Jitce Jiráskové, Aleně
Šnoblové a Tereze Kraifové, které připravily sál i sladkou odměnu pro malé
učinkující.
Před námi je měsíc červen, ve kterém chystáme oslavu Mezinárodního dne dětí, a
to výletem na Křivoklát. Prohlédneme si hrad, pohrajeme si na dětském hřišti a
svezeme se i vlakem.
Na pátek 11. června chystáme zájezd na hrad Točník, kde bude pro děti připraven
program. Také nás čeká rozloučení s dětmi, které odcházejí do 1. ročníku ZŠ.
Přejeme Vám všem z naší malé školičky co nekrásněji prožité jarní dny.
Jiřina Dvořáková, MŠ Běleč.
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Společenská rubrika
PODĚKOVÁNÍ
Galerie Osiková Loď děkuje panu starostovi Rohlovi za podporu a sympatie, panu
vikáři za požehnání, paní ředitelce Tenklové z Bratronic za spolupráci, všem
Bělečským, kteří do galerie v sobotu prvního máje zavítali.
Slavnostní otevření nové sezony se vydařilo, hosté byli spokojeni, pršelo až po
půlnoci. Doufáme, že Vás budeme moci uvítat na další vernisáži, která je
naplánovaná na začátek července. Jakékoli připomínky, návrhy a dotazy rádi
zodpovíme na hana.kniezova@gmail.com
Všechny aktivity pořádané Galerií Osiková loď směřují k získání ekonomických
prostředků k úpravě kostela.
V tomto roce je potřeba: odvodnit pravý roh sakristie, protože tam zatéká a je
permanentně provlhlý. Dále vyčistit zídku kolem hřbitova a opravit díry v ní,
opravit vstupní bránu na hřbitov. Práce je hodně, o všech aktivitách našeho
sdružení pravidelně informujeme na stránkách www.osika.wgz.cz
Ještě jednou všem děkuji a přeji mnoho sluníčka a radosti.
Hana Kniežová za GOL.
BLAHOPŘEJEME
Všem našim spoluobčanům, kteří v květnu 2010 slaví svá životní jubilea, přejeme
dobré zdraví a méně starostí. Jmenovitě blahopřejeme panu Josefu Kotačkovi,
panu Karlu Prachovi, paní Zdeňce Zaspalové paní Marii Burešové.
Přejeme vám všem stálou osobní pohodu.
Starosta, OZ a redakce
POZVÁNKY

Pravidelný každoroční výlet za zvířátky do ZOO Plzeň se uskuteční
v sobotu 5.6.2010.
Odjezd autobusu bude v 7:30 ze Bělče.
Cena: Dospělí 160Kč, děti 80Kč.
Návrat plánujeme odpoledne cca v 16 hodin.
Přihlaste se prosím včas a to u Vaška Fejfara nebo v Kamenných
Žehrovicích v květinářství u zastávky autobusu.

Spolek hradu Jenčov si Vás dovoluje pozvat na

12. ročník akce Bělečské půtky a šarvátky, které se budou konat
12. června 2010 od 15:00 hodin v Bělči okres Kladno na návrší
kostela sv. Mikuláše. Vystoupí skupina života středověkého W-Arlet z
Roztok u Křivoklátu, Taneční divadlo FAE a skupina historického šermu
Praecedo Regis z Prahy.
Spolek hradu Jenčov
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N A

P O S L E D N Í

CH V Í L I !

Pozvánka na výlet do muzea moderní vědy
a techniky
TECHMANIA v Plzni - Věda a technika divadlem a hrou nejen pro děti
Odjezd autobusu v sobotu 22. Května 2010 v 8 hodin
ze zastávky v Bělči
Pro děti bude připraven program:
Vyšetřování zločinu a výcvik nových agentů

Doprava: 100,- Kč/ za osobu -předem
Vstupné v muzeu:
Děti do 4 let ZDARMA
Děti 4-15, studenti a důchodci: 90,- Kč
Dospělí: 140,- kč
Skupiny nad 10 osob: 75,- Kč/ osoba
Skupiny s výukovým programem a průvodcem: 85,- Kč/osoba

Rodinné vstupné: 300,- Kč (max. pro 5 osob, z toho alespoň 1 dospělý
a 1 dítě do 15 let)

Vstup do muzea bude pro všechny děti ZDARMA. Zaplatíme je
z vybraného vstupného z dětského karnevalu jako dárek ke Dni
dětí.
Zájemci nechť se hlásí paní Zuzaně Fejfarové nebo na
telefonu: 603 105 815
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SK Běleč pořádá
v neděli 30. května 2010

Od 10:00
na Stadionu Josefa Zaspala ve Bělči

DĚTSKÝ DEN
plný zábavy, soutěží, her a odměn.
V případě nepříznivého počasí se sejdeme
v Kulturním domě.
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Hlásí se ZŠ a MŠ Bratronice
6.května navštívila mateřská škola loutkové divadlo, děti shlédly pohádku „Opička
Žofka“ a podívaly se i do divadelní ZOO. Školáci pojedou do divadla 28.května na
představení „O putování smůly za štěstím“.
Koncem května začíná již výletová sezóna – zahájí ji nejstarší žáci 4. a 5., kteří si
domluvili s panem učitelem „separé“ zájezdy – zvlášť pojedou kluci (do
vojenského muzea v Lešanech po dohodě s panem E.Nagyem) a extra holky (na
hrad Sychrov). Děkujeme ochotným rodičům za dopravu svými vozy na tyto akce
a celkově za výbornou spolupráci a domluvu. Dopravné bývá často nejvyšší
položka z celkových částek pořádaných akcí.
V červnu nás čeká hned první týden menší oslava Mezinárodního dne dětí, dále
také dopravní výchova na dopravním hřišti v Kladně (4.ročník).
15.června výběr sportovců naší školy společně se žáky z Dokes, Družce a Velké
Dobré budou reprezentovat málotřídní školy Kladenska na celorepublikovém
turnaji ve florbale v Hradci Králové – florbalmanie (www.florbalmanie.cz). I na
tuto akci nám pomohou dopravit se někteří rodiče. Děkujeme a držte našim
„zlatým hochům“ palce.
17.června vyrazíme se školou na Sázavský klášter, kde nás čekají pohádkoví
průvodci a hledání pokladu. Další výlet nás čeká společně se školkou do Šťastné
země (zábavní geopark u Turnova, www.stastnazeme.cz) 23.června, přespíme
ve škole, 24.6. podnikneme menší výlet po okolí a hned 25.6. vyrazíme do
westernového městečka Fort Hary u Písku, kde zažijeme plno dobrodružství
(www.forthary.wz.cz).
22.června přivítáme ve škole uchazečky o místo učitelky mateřské školy (po
prázdninách otevíráme další třídu v MŠ) a vybereme tu nejlepší a nejvhodnější z
nich. Zájemci se mohou ještě stále hlásit do výběrového řízení, zaslat životopis s
motivačním dopisem můžete stále mailem nebo písemně na adresu školy. Zatím
jsou přihlášené tři uchazečky (dvě s požadovaným vzděláním, jedna bez
odpovídající kvalifikace).
Největší červnovou akcí budou

„ZAHRADNÍ SLAVNOSTI ŠKOLY 2010“.
Srdečně Vás na ně zveme v neděli 20.června. Zahájíme na fotbalovém hřišti
turnajem Moucha tým vs.Plácačky Bratronice. Reprezentovat budou zaměstnanci
školy i paní starostka, o zdárné výsledky se postarají naši mladí a věříme, že se
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do mače přihlásí i zdatní tatínkové a maminky bojovnice. Návštěvníci dostanou
drobné občerstvení a upomínkové předměty školy.
Výtěžek akce poputuje opět do školy a hlavně do školky (tam budeme letos
potřebovat korunky nejvíce). Výkop je hlášen ve 13.00 hodin. Pokračování
slavností bude probíhat ve škole a jejím nejbližším okolí. Dveře školy budou
dokořán od 14 hodin, můžete si prohlédnout budovu jak vypadá nyní a porovnat
třeba po prázdninách změny :-) Čeká vás zde také menší občerstvení, milá
setkání nebo možná i překvapení. V 16 hod se můžete těšit na živé vystoupení
našich dětí (a nejen jich). Volná zábava, hudba a tanec se protáhne pak do
podvečerních hodin (ale ne moc dlouho, abychom stihli školu zase zpacifikovat na
pondělní výuku :-). Objednali jsme lepší počasí než vloni, tak neváhejte a
navštivte nás, podpořte naši školu!
30.června dostanou děti vysvědčení a čekají je dlouho očekávané letní prázdniny.
Během července a srpna bude uzavřena i mateřská škola vzhledem k chystaným
úpravám a rekonstrukcím.
Zaměstnanci školy budou mít celé léto plné ruce práce a budou se všemožně
snažit pomáhat pověřeným firmám a zaměstnancům obecního úřadu ke
zdárnému dokončení všech prací a včasnému otevření školy i školky nejpozději
1.září 2010.
Další informace o škole a fotografie si prohlédněte na www.zsbratronice.cz. Co se
děje ve škole a v okolí uvidíte na našich webkamerách.
Přejeme všem čtenářům hezké počasí, úsměv na tvářích a plno optimismu v
nadcházejícím období.
Jitka Tenklová

Bělečský fotbal
Omlouváme se čtenářům. Z technických důvodů v tomto Kurýru nenajdou
informace z bělečského fotbalu. V červnovém čísle však již jistě budou.

Bělečský Kurýr, měsíční zpravodaj Obecního úřadu Běleč,
vydává obec Běleč, člen mikroregionu Bratronicko; OÚ Běleč čp. 64, 273 63,
pošta Bratronice; tel. 312 659 151, e-mail: belec@belec.cz,
Registrace na Ministerstvu kultury e.č. MK ČR E 10593
Redakce: L.Burešová (-bul-), e-mail: kuryr@belec.cz; internet: www.belec.cz
Příspěvky dodejte na OÚ Běleč nebo e-mailem do 10. dne v měsíci.
Autorské značky: starosta (-st-); obecní zastupitelstvo (-oz-); obecní úřad (-ou-); Karel
Fejfar – fotbal (-kaf-)

-8-

