leden 2010

1. číslo

XIII. ročník

měsíčník

Zprávy z obce
Dámy a pánové započal rok 2010, ve kterém vám přeji hodně osobních úspěchů.
Starosta
Občané dluží na poplatcích desítky tisíc korun.
Bohužel musím hned na začátku konstatovat, že i přes naše neustálé
upozorňování je v Bělči stále dost dlužníků, kteří doposud neuhradili povinné
poplatky za rok 2009. Jde o poplatky za odpady, bioodpady, za psy atd. Úhrnem
tito hříšníci na poplatcích dluží naší obci skoro 25 000,-Kč!!! A bohužel jsou tu i
takoví, kteří neuhradili poplatky během celého roku, ačkoli jsou pevně dány
termíny. Dokonce jsem se setkal i s extrémním názorem jednoho občana, který
sdělil, že nejdřív pojedou na dovolenou a pak "jestli něco zbyde, tak že zaplatí
poplatky".
Zřejmě tento a další občané nechápou, že poplatky jsou všichni povinni platit ze
zákona, že si tyto poplatky nevymýšlí starosta ani obecní zastupitelstvo, ale že
jsou dány zákony této republiky. Obec je může využít a požadovat zaplacení za
služby občanům. Obecní zastupitelstvo je povinné vést hospodaření obce tak, aby
bylo co možná nejvíc vyrovnané. Občané požadují po obci mnohé služby a jsou
také povinni dodržovat termíny pro placení poplatků Přestože jsou tyto termíny
uváděny předem v Kurýru, který občané dostávají zdarma do schránek, stále
přicházejí někteří s tím, že o poplatku nevěděli. Letos tedy navíc bude viset
seznam poplatků a termínů jejich zaplacení na obecní vývěsce. Argument, že
někdo o termínu poplatků nevěděl nemá šanci na úspěch, dlužníci se chovají
protizákonně a v tomto případě „neznalost neomlouvá“.
Starosta
Změny v úředních hodinách na OÚ
Ke konci loňského roku měla závažné zdravotní potíže paní Svobodová.
Sekretářka a především dlouholetá účetní obce, která pro Běleč dělá první,
poslední. V souvislosti s jejím onemocněním samozřejmě došlo k útlumu úředních
hodin na našem OÚ. A hned se našlo několik lidí, kteří si hlasitě stěžovali, jak si
může naše účetní dovolit být nemocná a nato si vzít ještě dovolenou, když se blíží
konec roku a oni si potřebují vyřídit své záležitosti na OÚ a zaplatit různé
-1-

poplatky. Nemoc si nikdo nevybírá, to snad každý rozumný člověk chápe. A
dovolenou si je zaměstnanec povinen vybrat v daném roce. Kromě toho leckdo
z nás si místo nemocenské raději na svou rekonvalescenci vezme právě
dovolenou.
V souvislosti s těmito nepříjemnostmi jsem nahlédl do zápisů o platbách a zjistil
jsem, že Ti, kteří si nejvíc stěžovali, jsou právě ti, kteří vždy platí povinné poplatky
na poslední chvíli nebo častěji až po termínu.
Já naopak ze své praxe na obci vím, že paní Svobodová je velice obětavá a snaží
se pomáhat a vycházet všem vstříc jak jen to jde. Paní Svobodové děkuji za
práci, kterou pro obec dělá, přeji jí pevné zdraví a co nejméně problémů. Starosta
Od 18. ledna 2010 dojde k úpravě úředních hodin na Obecním úřadě v Bělči
Pondělí 8.00 do
Středa 8.00 do

15,30 hod.
15.30 hod.

a

Dále každá 1. sobota v měsíci od 7 hod

od

18.00 do 20.00 hod.

do 9 hod.

Ještě raději předem upozorňuji, že se může stát, že bude i v těchto úředních
dnech OU uzavřen z důležitých důvodů jako je návštěva lékaře, nemoc, dovolená
a podobně.
Vždy budou tyto důvody vyvěšeny na úřední desce a zároveň tam bude napsán i
případný náhradní termín úředních hodin. Večerní úřední hodiny jsou omezeny
protože byly doposud využívány velmi málo.
První sobota v měsíci je zachována pro chataře a ty co nestačili zaplatit poplatky v
týdnu.
Termíny, do kterých se mají poplatky zaplatit, jsou napsány v Kurýru a nově i na
úřední desce a jsou oznámeny občanům v dostatečném předstihu, takže si musí
každý tento termín ohlídat a zaplatit včas.
Poplatek ze psa - konec února
Separovaný odpad - konec června
Stočné 1.pololetí - konec června
2. pololetí - konec listopadu
Nové smlouvy na hroby budou na začátku března, poplatek při podpisu –
smlouva bude na deset let, z toho plyne, že i poplatek na deset let.
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Úklid sněhu
V letošní kalamitě provádí úklid chodníků pracovníci obce. Prohrnování ulic
provádí pan Lapuník, za což mu zde děkujeme! Ve velkých městech, jako třeba
v Praze, mají při hustém sněžení obrovské problémy s dopravou a my takové
potíže nemáme. Chodníky jsou uklízeny i o víkendech, kdy mají pracovníci obce
služby.
Pan Lapuník protahuje obec až po příjezdu z úklidu silnic. A při dlouhém sněžení
protahuje obec i v noci a třeba i několikrát. Pokud ani toto někomu nestačí, pak
musí pracovat sám a odházet si sníh z míst, kde mu překáží.
Starosta

Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
Všem našim spoluobčanům, kteří v lednu a únoru 2010 slaví svá životní jubilea,
přejeme dobré zdraví a méně starostí.
Jmenovitě blahopřejeme k narozeninám paní Evě Bartošové, dále panu Ladislavu
Kniežovi, paní Růženě Matějovské, panu Ladislavu Noskovi, paní Jindřišce
Šnoblové, paní Jiřině Dudové, panu Janu Dzurkovi, panu Jiřímu Dvořákovi a panu
Jiřímu Rohlovi. Přejeme vám všem stálou osobní pohodu a slunce v duši.
Starosta, OZ a redakce

TROCHA OBECNÍ BĚLEČSKÉ STATISTIKY
V roce 2009 se narodila
zemřeli
přistěhovalo se
odstěhovalo se

4 miminka
3 občané
5 občanů
8 občanů

K 1. 1. 2010 je v obci trvale hlášen 331 občan.
Průměrný věk 40 let
V roce 2010 oslaví:
50 let 5 občanů
60 let 3 občané
70 let 5 občanů
80 let 2 občané
90 let 1 občan
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Zveme malé i velké na

který se koná v sobotu 20. února 2010 od 14:00
v Kulturním domě v Bělči.
Čeká vás nejen spoustu zábavy, ale i sladkých odměn
a samozřejmě
BOHATÁ TOMBOLA.
Vstup dobrovolný.
Za organizátorky Petra Švankmajerová a Zuzana Fejfarová

Obec Bratronice a ZŠ a MŠ Bratronice
Vás srdečně zvou
na

který se koná

K tanci a poslechu
hraje skupina:

v sobotu 23.ledna 2010
od 20.00 hod
v Sokolovně v Bratronicích

Předtančení:

Vstupné 100,- Kč
!!! TRADIČNĚ BOHATÁ TOMBOLA !!!

Předprodej vstupenek zahájen ve škole ve středu 13.1.2010 vždy od 12.30 do 16.00 hod.
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Hlásí se ZŠ a MŠ Bratronice
Nový rok 2010 jsme zahájili „tříkrálovou“ charitativní akcí – pan farář Ján Petrovič
nás požádal o pomoc při celorepublikové charitativní sbírce. Děti chodily 6.ledna v
Bratronicích na koledu a sbíraly do zapečetěných pokladniček korunky, které
budou předány např. azylovému domu v Praze, domu pro seniory v Mukařově
nebo věnovány na stavbu základní školy v Ugandě. Podařilo se nám vybrat
celkem 3720 Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům, pomohli jste lidem v nouzi.
Nikdy nevíme, kdy pomoc druhých budeme potřebovat sami.
15.leden byl věnován zápisu žáků do 1.ročníku na školní rok 2010/2011. Dostavilo
se celkem 10 budoucích prvňáčků. Další 2 děti ještě očekáváme v následujícím
týdnu.
23.ledna od 8 hodin pořádáme již 5.školní bál v Sokolovně Bratronice
– všichni jste srdečně zváni. Díky sponzorům se nám podařila opět úžasná
tombola, můžete se těšit na zajímavé a hodnotné ceny. Předtančením zahájí žáci
ZŠ a jako překvapení večera uvidíte mistry světa v aerobicu 2009 v kategorii
juniorky.
Leden zakončíme 28.ledna pololetním vysvědčením a jednodenními prázdninami
v pátek 29.ledna. Druhý týden v únoru se děti mohou těšit na jarní prázdniny.
Jitka Tenklová

Zápis do 1. třídy
V pátek 15.ledna 2010 u nás ve škole proběhl netradiční zápis, tentokrát
motivovaný slovy: „ Jaro, léto, podzim, zima - celý rok je u nás prima!“
V první třídě děti vracely zatoulaná vajíčka do hnízd podle barev, poznávaly
geometrické tvary, malovaly velikonoční vajíčka a hledaly zatoulaná písmenka
v trávě. Léto jim připravilo rybníček plný rybiček a povídaly si zde o správném
oblékání v jednotlivých ročních obdobích. Znalost zvířátek musely děti prokázat
v podzimní dílničce, kde si také zazpívaly za doprovodu kláves i jiných nástrojů.
Zakončila to zima, tady si děti postavily svého sněhuláka, papírovými koulemi
házely na cíl a překonávaly napůl rozmrzlý rybník. Za splněné úkoly dostaly
všichni zasloužené odměny, které jim vyrobili jejich starší kamarádi.
Všem budoucím prvňáčkům i jejich rodičům děkujeme za příjemně strávené
odpoledne a těšíme se na ně v příštím školním roce.
Lada Kalmusová
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Elektrowin připomíná důležité informace:
Elektrospotřebiče do výkupny nepatří
Stále více odpadů nachází využití v novém kabátě. Prvotního materiálu je stále
méně a méně a každý se snaží využít, co se dá. Musí to však mít svá pravidla,
aby nikdo nebyl ohrožen na zdraví a abychom si neznečistili prostředí, ve kterém
žijeme.
To, co jsme byli léta zvyklí vyhazovat, má najednou význam pro výrobu, to, co
jsme byli léta zvyklí prodávat do sběrny surovin, najednou nejde. Všechno má
svůj určený postup, aby bylo možné využít opravdu maximum.
Ve výkupnách surovin nastávají převratné změny – některé předměty nelze
vykupovat vůbec, pro jiné je třeba přesné evidence osob. Za všechno se platí
bezhotovostně.
Ani elektrozařízení do výkupny nepatří
Pro vysloužilá elektrozařízení jsou určena místa, kam je nutné je odevzdávat –
jsou to buď místa určená obcí, místa zpětného odběru, která se nacházejí ve
sběrných dvorech obcí či u posledních prodejců, nebo přímo zpracovatel, který je
k tomu oprávněn – tedy má souhlas krajského úřadu k jejich zpracování. Porušení
této povinnosti občanem může být podle zákona sankcionováno až do výše 20
000 Kč.
Vysloužilé elektrozařízení obsahuje nebezpečné látky, které mohou ohrozit zdraví
a životní prostředí, proto je nutné postupovat při jeho demontáži ve
zpracovatelském zařízení přísně podle zákona.
Tím, že je elektrozařízení předáváno do místa zpětného odběru, odpadají obci
náklady na jeho odvoz ke zpracovateli a také na jeho recyklaci. Tato úspora je
patrná zejména u takových spotřebičů, jako jsou chladničky, ale pro obecní
pokladnu jsou rovněž zajímavé motivační odměny za ostatní spotřebiče. Motivace
od kolektivního systému ELEKTROWIN, který za výrobce zajišťuje zpětný odběr
některých druhů elektrozařízení, pokrývají např. náklady na manipulaci ve
sběrném dvoře. Tyto náklady ani náklady na dopravu a recyklaci se tak již
nemusejí promítat do poplatků za odpady.
Při nákupu spotřebiče si všimněte symbolu přeškrtnuté popelnice. Co to vlastně
znamená? Značí, že elektrozařízení nepatří do popelnice, do směsného
komunálního odpadu. Elektrozařízení je třeba třídit stejně jako plasty, papír nebo
sklo! Pro odkládání spotřebičů jsou určena speciální místa – buď ve sběrných
dvorech, v prodejnách elektrospotřebičů, nebo v rámci mobilních svozů –,
případně speciální sběry např. v rámci akce kolektivního systému ELEKTROWIN
– Putující kontejner.
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Bělečský sport
CVIČENÍ DĚTÍ V BĚLČI
Po vánočních prázdninách opět začínáme cvičit
každé úterý od 16:00 v Kulturním domě v Bělči.
Nezapomeňte si vzít sebou přezůvky a dobrou náladu.
V případě, že napadne sníh, chodíme sáňkovat na kopec ke kostelu
již v 15 hodin!
Těší se na vás Šárka Sádlová a Zuzana Fejfarová

Již nyní si poznamenejte do diářů 2 důležité informace:
Dne 27.2. od 14:00 se v restauraci v KD v Bělči koná

Valná hromada TJ SK Běleč,
všichni členové jsou zváni.

TJ SK Běleč srdečně zve na tradiční

Sportovní

ples

do kulturního domu v Bělči,
který se koná v sobotu 27.2.2010 od 20 hodin.
K tanci a poslechu hraje Ladislav Horváth a nebude chybět
bohatá tombola.
(-kaf-)
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-)
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