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Zprávy z obce
Povinné poplatky
Poplatek ze psa je nutno zaplatit do konce února.
Svoz odpadů
Svoz popelnic bude i v celém letošním roce probíhat stejně jako loni. Také pro
majitele čtrnáctidenních žlutých svozových známek každé sudé pondělí.
Připomínáme
Od 18. ledna 2010 došlo k úpravě úředních hodin na Obecním úřadě v Bělči
Pondělí 8.00 do 15,30 hod.
Středa 8.00 do
15.30 hod.
a od 18.00 do 20.00 hod.
Dále každá 1. sobota v měsíci od 7 hod do 9 hod.
První sobota v měsíci je zachována pro chataře a ty co nestačili zaplatit poplatky v
týdnu.
Seznam povinných poplatků a termíny, do kterých se mají zaplatit, jsou vyvěšeny
na úřední desce. Jsou tedy oznámeny občanům v dostatečném předstihu, takže si
musí každý tento termín ohlídat a zaplatit včas.
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.

Aktuálně k návrhu Národního parku Křivoklátsko
Při poslední schůzce starostů s ministrem životního prostředí na Křivoklátě, bylo
starostům sděleno rozhodnutí ministerstva vyhlásit záměr Zřízení NP
Křivoklátsko. Záměr by měl být zveřejněn během měsíce února roku 2010.
Obce a soukromí vlastníci pozemků budou mít po vyhlášení záměru 90 dní na
vyslovení svých připomínek. Připomínky musí být oficiálně doručeny, to znamená
doporučeně.
Co toto rozhodnutí znamená pro naši obec? Máme tři možné varianty, jak se
k této aktuální situaci postavit:
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1) Zastupitelstvo obce na Veřejném zasedání odmítne Zřízení NP na katastru
obce. To znamená, že neposkytne katastrální území obce pro zřízení NP.
Nevýhody tohoto rozhodnutí: V budoucnu může mít obec problémy se získáním
dotací ze Státního fondu životního prostředí. Na projekty tento fond dává
v průměru 70%. Dále v případě našeho odmítnutí se můžeme dost spolehnout na
to, že ochranáři budou důsledně kontrolovat i pokutovat občany Bělče za vstup do
Národní přírodní rezervace Vůznice - Vysoká skála či procházku pod zříceninu
hradu Jenčova, hledání hub ve "stráních" (tam je již dle stávající legislativy vstup
zakázán).
Výhoda - nadále vstup do lesa mimo Národní přírodní rezervaci Vůznici. Volný
vstup garantují již teď Lesy ČR. Ministerstvo životního prostředí garantuje vstup
místních do všech zón NP vyjma "naší" Národní přírodní rezervace Vůznice - má
vyšší stupeň ochrany. Přístup místních garantuje Ministerstvo životního prostředí,
záleží však na poslancích parlamentu, jak se k této výjimce pro místní postaví.
Např. na Šumavě se za vstup do první zóny platí pokuta 1000 ,- Kč na místě, jinak
2000,-Kč .Ve správním řízení tam může správa udělit až 50 000,- Kč.(zdroj MF
DNES,1.2.2010)
2) Souhlasit s zřízením NP na území naší obce za určitých podmínek.
Podmínky by muselo schválit zastupitelstvo obce. Ministerstvo by je buď
akceptovalo nebo pouze některé anebo by neakceptovalo žádnou. Celý zákon o
Národním parku Křivoklátsko i s akceptovatelnými připomínkami by musela
schválit sněmovna i senát a podepsat prezident. Zákonodárci mohou dát
pozměňovací návrhy, ve kterých mohou zákon o NP Křivoklátsko upravit tak, že
nebudou výjimky a nebo, že budou upraveny. Záleží na vůli poslanců.
Výhody pro naši obec - maximálně 70% dotace z Fondu ŽP, a to z důvodu, že
obec má v NP pouze část katastrálního území. Zvýšení prestiže obce, zvýšení
turistického ruchu.
Nevýhoda - zákaz vstupu do Národní přírodní rezervace Vůznice. Sankce v
podobě pokut. Bude záležet na konkrétním ochránci, zda přimhouří oko, když
půjdeme (místní) do strání na houby. Obec bude muset po neukázněných
turistech uklízet nepořádek. Zatíží to rozpočet obcí, už teď mají s odpadem
problém obec Skryje a Městys Křivoklát.
3) Souhlasit se zřízením NP na našem katastru - bez připomínek.

Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
Všem našim spoluobčanům, kteří v únoru a březnu 2010 slaví svá životní jubilea,
přejeme dobré zdraví a méně starostí. Jmenovitě blahopřejeme panu Karlu
Hyklovi, ke krásným kulatinám panu Jiřímu Zelenému a také paní Olze
Dvořákové, dále paní Květoslavě Lachmanové, panu Jaroslavu Kubovi, panu
Vladimíru Svobodovi, paní Libuši Ezrové, paní Boženě Lébrové a paní Heleně
Pekařové. Přejeme vám všem stálou osobní pohodu.
Starosta, OZ a redakce
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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

Zprávičky z naší školičky
Vážení přátelé, chceme Vám připomenout, že

zápis do MŠ Běleč se koná v pátek 26. 2. 2010,
od 13,00 do 15,00 hod. v budově školky. Zapsány budou děti
ve věku od 3 do 6 let, do výše povolené hygienické kapacity
školy. Rodiče předloží při zápisu rodný list dítěte.
Dále připravujeme na období Velikonočních svátků výstavu prací dětí ze školky,
uvidíte kresby, malby a výrobky dětí tak, jak vznikají v průběhu roku. Těšíme se
na všechny, kteří nás navštíví. Datum konání uveřejníme v příštím čísle.Od 20.
dubna nás čeká plavecký výcvik v Tuchlovicích, celkem 10 lekcí. Plánujeme také
dětská představení v loutkovém divadle Lampion, v Kladně. Závěrem děkuji všem,
kteří pomáháte naší školce, velmi si toho vážíme,

Jiřina Dvořáková, MŠ Běleč.
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Hlásí se ZŠ a MŠ Bratronice
Máme za sebou první pololetí školního roku. Školáci dostali vysvědčení a mají
určitě o čem přemýšlet – jak si hezké známky do konce roku nepokazit a ty méně
povedené třeba snahou a pílí vylepšit. Celkem 19 dětí bylo hodnoceno samými
jedničkami. U čtyřech žáků bylo použito slovní hodnocení v některých
předmětech. V prvním pololetí neměl žádný ze žáků sníženou známku z chování.
Školáci si užili týdenní jarní prázdniny plné sněhu a ve zbývajících měsících se
mohou těšit na různé akce – např. návštěva zábavního centra Beckiland, vítání
jara-maškaraní karneval, výstava spotřebičů na letišti v Ruzyni v rámci projektu
Recyklohraní, velikonoční prázdniny, loutkové divadlo, kino, zahradní slavnosti
školy a v závěru roku hodně zajímavých výletů.
Fotky ze školních akcí si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
www.zsbratronice.cz. Jednou z posledních byly „závody psích spřežení“, kde si
děti na hřišti zasoutěžily v týmech a užily si sněhu a zimy.
Koncem ledna se také konal již 5.školní bál – děkujeme všem příznivcům, kteří se
večera zúčastnili, věříme, že se vám líbil, děkujeme obecnímu úřadu a
zaměstnancům za pomoc s organizací a děkujeme všem sponzorům, díky kterým
bylo vše financováno a ještě zbylo dost korunek na akce a hračky pro děcka ze
školy a školky.
Sponzoří 5.školního bálu: AG FOODS, autodoprava Jan Kníže, autodoprava
Oldřich Sýkora, autoservis Tomáš Kajpr, autoservis Antonín Lipinský, autoservis
Vais, BONNO, Bůžkovi Bratronice, Cihelna Bratronice p.Hercl, Destro M.Karas,
Doušovi Bratronice, Engelthalerová Eva kadeřnictví, Farma Michálek Běleč,
Fleislébrovi Bratronice, Free Way, Geodézie Kladno s.r.o., H+H, Hejných
Bratronice, Herinkovi Bratronice, HS Bratronice, Jednota Bratronice, Jednota
Kladno, Jupovi Bratronice, K-Service, Kadlecovi Bratronice, Kohout M.
zemědělská výroba, Kolář L. Lhota deratizace, Kougl tesařství, truhlářství,
Lachmanovi Běleč, Lom Sýkořice-kámen Zbraslav, Ludvíkovi Bratronice, Machovi
Běleč, Müllerovi Bratronice, MVDr. Lukášovi, Nedvědovi Bratronice, NOWACO,
Obchod U města Prahy J.Pucholt, Obec Bratronice, Pila Malé Přílepy
Vršek+Krob, Procházka M. Mountfield, Průšovi Dolní Bezděkov, Pucholtovi ml.
Bratronice, Rais V. PO a BOZP N.Strašecí, Reitmaierovi H. Bezděkov, Rendlovi
Bratronice, Restaurace Sokolovna Polakovičovi, Rohla Antonín stavební firma,
Sedláček Z. instalatérské práce, Svobodovi Praha, Stáj u Procházků H.Bezděkov,
Stromeko M.Cyrus, Šípovi Bratronice, Štefan Jiří vrtací technika Sýkořice,
Švankmajerovi Běleč, TJ Sokol Bratronice, T-Mobile, Vaníček Radek, Mgr.
učebnice, Vlachovi Bratronice, Vydrovi Družec, VZP, zaměstnanci ZŠ a MŠ
Bratronice.
Další
sponzory
školy
najdete
na
http://www.zsbratronice.cz/sponzori.html. Pokud jsme někoho zapomněli uvést,
prosíme napište nám to nebo zavolejte, napravit se dá skoro vše :-)
5.února se konal zápis do mateřské školy. Dostavilo se celkem 14 rodičů se
svými dětmi. Řešíme tradičně problém s nedostatkem míst ve školce a nízkou
kapacitou (jen 25 dětí). Přijmout můžeme letos jen 6 žadatelů. S paní starostkou
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máme ještě v únoru domluvenou schůzku na Krajském úřadě v Praze ohledně
možností navýšení kapacity našeho zařízení. Je to záležitost nejenom pro obec
finančně poměrně náročná, ale úředně a papírově velmi zdlouhavá, řádově 6-9
měsíců (probíhá přes krajský úřad, hygienickou stanici a Ministerstvo školství).
Máme tedy do začátku nového školního roku co dělat. Rádi bychom totiž vyhověli
všem žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání a celou situaci vyřešili ve
prospěch dětí i rodičů. Prozatím jsme přijali pouze 2 děti předškolního věku (1 z
Bratronic a 1 z D.Bezděkova) a dále 3 mladší děti maminek, které jsou již v této
době zpátky v pracovním procesu. Ostatní rodiče jsou vyrozuměni písemně
podrobně o průběhu řešení celé situace a věříme, že během léta obdrží i oni
rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy. Uděláme pro to maximum. O situaci v
MŠ budeme průběžně informovat i všechny čtenáře.
Přejeme všem hezké zimní zážitky a hodně sil při čekání na jaro.
Jitka Tenklová, ředitelka

ZÁPIS DO ŠKOLKY – vybíráme informace, které mohou být zajímavé i pro rodiče
dětí v MŚ Běleč - pozn. redakce.
Dne 5.2.2010 proběhl v odpoledních hodinách zápis do naší MŠ.
Maminky se ptaly se na vše, co je zajímalo. Nejčastěji na to, zda u nás musí děti
po obědě spát. V režimu školky je odpolední odpočinek. Některé děti spí (většina)
a některé odpočívají. Pro děti v předškolním věku je odpočinek velmi důležitý.
Dětem ho zpříjemňujeme pohádkou, někdy vůní a relaxační hudbou. Většinou
usnou všichni .
Častým dotazem bylo "Co všechno musí umět dítě při nástupu do školky?"
Předpokladem pro přijetí dítěte do MŠ je zralost v psychosociální oblasti, tzn. dítě
by mělo zvládat krátké odpoutání se od maminky (samozřejmě se slzičkami při
zvykání počítáme), mělo by být zcela bez plen (umět si říct o potřebu), pít z
hrnečku, držet a ovládat lžíci, částečně se samostatně svléknout, obléknout
(natáhnout, stáhnout tepláčky, mikinku,...). Je samozřejmé, že učitelka dětem
pomáhá, vždyť je tu pro NĚ, ale maminky si často neuvědomují, že se ve školce
.
sejde třeba 10 malinkých dětí a učitelka při sebelepší vůli má jen dvě ruce
(Zkuste si představit oblékání a stolování při 25 dětech). Pokud přichází dítě z
rodiny se zvládnutými základními návyky (viz.výše), má učitelka daleko větší
prostor pro svou práci, pro rozvíjení ostatních oblastí výchovně-vzdělávacího
procesu dle rámcového vzdělávacího programu pro MŠ.
Do MŠ v Bratronicích se zapsalo 14 dětí. Bohužel kapacita školky je omezená a
pro rok 2010 - 2011 je volných pouze 6 míst. Abychom mohli vyhovět co nejvíce
zájemcům, řešíme situaci o rozšíření kapacity se zřizovatelem (Obecní úřad) a
Krajskou hygienou.
Za mateřinku Věra Vršková
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Elektrowin připomíná důležité informace:
(placená reklama)
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

Nezapomeňte na dvě důležité únorové akce:
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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