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měsíčník

Zprávy z obce
Oznámení Obecního úřadu - nález. V minulých dnech byl v Bělči nalezen čip k
odběru obědů ve školní jídelně. Majitel si jej může vyzvednout na OÚ v úředních
hodinách.
-oúAktualizace údajů ke smlouvám o stočném. Z důvodu upřesnění poplatků a
smluv na výběr stočného žádáme majitele nemovitostí v Bělči, aby nahlásili na
OÚ kolik lidí bydlí v jejich nemovitosti. Budeme vybírat stočné podle pravidla: žije
zde = platí stočné. To proto, abychom předešli sporům mezi sousedy (já platím a
u souseda ten nebo ta ne).
–stJednání s firmou ČNES o stavu silnic v Bělči. S pracovníkem firmy jsme prošli
část obce. Bylo přislíbeno vypracování návrhu opravy. Do cyklistických závodů v
květnu by měla být silnice v pořádku.
–stV čekárnách na zastávce se kouřit nesmí! V ČR máme platný zákon o zákazu
kouření na některých místech, zvláště stanicích autobusu. Přesto si hlavně naše
omladina udělala z čekáren kuřácký salonek s odhazováním nedopalků na zem.
Nejspíš by si nezapálili před rodiči a určitě neodhodili nedopalek před vchod
vlastního domu. Tam by se to muselo uklidit. Rodiče by si měli své děti občas
zkontrolovat, aby věděli, co jejich dítko provádí mimo domov. Někteří rodiče se
pak velmi podivují nad tím, že jejich dítě kouří. Obec pak musí i po jejich dětech
uklízet naše společné prostory.
–stObec pro mládež – mládež pro obec. V naší obci může mládež chodit trénovat
kopanou, tenis, v knihovně je zdarma internet, i mladí mohou chodit na ryby k
obecnímu rybníku, v okolí jsou cyklostezky pro výlety na kolech. Bohužel pro
některé naše mladé je toto vše málo a vyhledávají jiné zdroje zábav – bohužel
většinou takové, které někoho obtěžují nebo něco poškozují. Samozřejmě nejsou
takový všichni, ale bohužel i u nás se najdou a není to jen pár jednotlivců
S blížícím se měsícem dubnem mě napadá otázka, zda současní mladí
převezmou štafetu od odrostlejších ve stavbě krále a také hranice na Pálení
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čarodějnic. Zajištění těchto akcí bylo v naší obci věcí mladých už po dlouhá léta.
Obecní úřad rád pomohl a nabízí i letos pomoc v podobě kontaktů na revírníky,
kteří mohou na hranici věnovat dřevo. Byl bych rád, aby se tyto tradice nestaly
minulostí z důvodu nechuti mladých něco proto udělat.
-st-

Neobtěžovat sousedy by mělo být normální. Již léta nabádáme občany, aby
třídili odpady. Jsem velmi rád, že se tato snaha vyplatila a pro naprostou většinu
lidí v Bělči se třídění odpadů stalo samozřejmostí. Bohužel i při tomto prospěšném
jednání se někteří spoluobčané nevyhnou nepříjemnostem. Stává se, že lidé
házejí sklo do kontejnerů brzy po páté hodině ranní a to i o víkendu a značným
hlukem tak velmi obtěžují spoluobčany bydlící nedaleko. Ne každý chce vstávat v
5 hodin ráno a ne každý musí. Prosím proto ty, kteří třídí odpad, aby se snažili
nerušit svoje sousedy ani takovýmto kuriózním způsobem. Vám by se také
nelíbilo, kdyby Vás někdo takhle po ránu budil.
Brzké ranní buzení skoro celé vesnice mají na svědomí i pejskaři venčící své psy
na veřejném prostranství. Všichni jsme tu sousedé a vzájemně se známe. Snad
se tedy v naší malé obci můžeme snáze domluvit a neobtěžovat se. Někdo vstává
dříve, jiný později. Jsou lidé, kteří pracují dlouho do noci a ráno pak potřebují spát
déle. Berte na to prosím ohled a snažte se je nebudit i když vy už jste vzhůru. -stBěleč v Národním parku? Na neoficiálních schůzkách zástupců Ministerstva
životního prostředí a starostů obcí naší lokality jsme se dozvěděli, že MŽP hodlá
vyhlásit v CHKO Křivoklátsko a také v části katastru naší obce Národní park. Byl
by rozdělen do tří zón. Starostové obcí Křivoklátska nesouhlasí a proti tomuto
opatření se bouří. Bylo nám sice přislíbeno, že díky Národnímu parku dosáhneme
na dotace na infrastrukturu, dokonce i na 100%, ale po dotazech na MŽP to
nebude tak zcela pravda. Dle prvotních informací by to pro občany nemělo přinést
žádná omezení. Ale bohužel zkušenosti z jiných Národních parků už tak růžové
nejsou. Po konzultacích z ředitelem Lesního závodu Nižbor hodláme vyvolat
přímé jednání s kompetentními orgány a se starosty možná i petici. Oficiální
jednání k vzniku Národního parku je naplánováno na konec měsíce března. O
dalším průběhu těchto vyjednávání Vás budu informovat.
-stLetní svoz popelnic bude v Bělči zahájen v pondělí 11. května. Od tohoto
pondělka budou svozy popelnic pravidelně každé sudé pondělí. V pondělí
4. května svoz nebude.
-oú-
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Hlásí se ZŠ a MŠ Bratronice
Co jsme již zažili:
19.února zápis dětí do mateřské školy. Po předškolácích se v červnu uvolní 8
míst, kapacita školky je plná, tudíž bylo přijato 8 dětí, všechny z Bratronic.
24.února se žáci ze školní družiny vypravili na výlet do Kladna. V zámecké galerii
si prohlédli výstavu Technická hračka.
25.února žáci 5.ročníku v rámci výuky vlastivědy navštívili Sládečkovo vlastivědné
muzeum v Kladně a zúčastnili se dílen na téma Život ve středověku, dále viděli
zajímavou výstavu z historie Kladenska nebo fotografie zvířat z této lokality.
Hlasovali také do soutěže o Miss Veverka Kladenska.
Co chystáme v nejbližší době:
20.března vítání jara – maškarní karneval pro děti ze školky i ze školy. Všechny
masky budou odměněny, připravené jsou i soutěže a hry. Po téhle akci už jaro
jistě přijde :-)
27.března projektový den Nehoda není náhoda. Děti se od nejstarších spolužáků
dozví vše o bezpečnosti a ochraně zdraví ve škole i mimo ni.
27.března vyrazí školka do loutkového divadla v Kladně na veselou pohádku.
9.-15.dubna velikonoční prázdniny a dny volna pro žáky ZŠ.
15.dubna školka navštíví kino Hutník v Kladně a představení Michala Nesvadby.
16.dubna fotografování tříd i jednotlivců na památku školního roku 2008/09.
V dubnu se také koná čtvrtletní pedagogická rada a následně třídní schůzky pro
rodiče žáků ZŠ.
Fotky ze školních akcí a z budovy školy anebo další informace o nás si můžete
prohlédnout na webových stránkách školy www.zsbratronice.cz.
Uvítáme všechny vaše nápady a podněty pro školní akce nebo vylepšení naší
školy celkově. Nebojte se nám napsat na zs.bratronice@email.cz nebo zavolat
312 659 130, 312 520 463.
Sponzorské dary vybíráme po celý rok. Hlavní školní sponzory najdete na
http://www.zsbratronice.cz/sponzori.html.
Do konce března sbíráme starý papír. POZOR!!! JEN SVÁZANÉ NOVINY A
ČASOPISY!!! KARTONY JIŽ SBĚRNY NEBEROU. Děkujeme za vaši podporu
a pomoc.
Přejeme všem pohodové čekání na jaro.
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Jitka Tenklová, ředitelka

Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
Všem našim spoluobčanům, kteří v měsících březnu a dubnu slaví svá životní
jubilea, přejeme dobré zdraví a méně starostí. Jmenovitě blahopřejeme paní Marii
Hyklové, paní Ladislavě Zelené, panu Jiřímu Hodkovi, paní Jaroslavě Šnoblové,
paní Zuzaně Kniežové a panu Jiřímu Paterovi. Přejeme vám všem co nejlepší
zdraví, osobní spokojenost a stálou pohodu!
Starosta, obecní zastupitelstvo a redakce
VÍTÁME
V březnu se do naší Bělče přihlásil k trvalému pobytu pan Radek Bažant. Vítejte
a ať se vám tu dobře žije!

PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 21. února 2009 se konal v naší obci Dětský karneval. Sešlo se
neuvěřitelně velké množství nádherných masek. Tancovalo se, soutěžilo a
samozřejmě vyhrávalo v tombole. Naše pozvání přijaly děti ze ZŠ Bratronice,
které předvedly Stepaerobik. Tímto jim děkujeme za pěkné vystoupení. Ze 70
zaregistrovaných masek vybírala porota ve třech kategoriích 0-3 roky, 4-6 let a 7a více let, ty nejhezčí a nejzajímavější. V první a nejmladší kategorii zvítězil
Oskárek jako KOCOUR V BOTÁCH, 2. místo získala Anička HříbalováMEDVÍDEK a 3. místo patřilo Kačence Vrškové-SNĚHULÁKOVI. Na 1. místě v II.
kategorii se umístil Vojta Hříbal jako PIRÁT, 2. místo Eliška MichálkováJEPTIŠKA a 3. místo Michalka Růžičková - PRINCEZNA.
III. kategorie 1. místo obsadila Anička Lešková jako PIPI PUNČOCHA, 2. místo
Nikola Rendlová - ČERTICE a 3. místo Káťa Burešová - VODNICE.
Díky sponzorům byla hodně bohatá tombola.
Hlavním sponzorem byla CUKRÁRNA - KAVÁRNA „ V HÁJEČKU“ v Přešticích
u Plzně. Dalšími dárci jsou obec Běleč, klub JUMBO, Václav Fejfar a občané,
kteří přispěli různými částkami v obchodě p. Šnoblové a Bučilové. Musíme také
poděkovat Lucii Burešové z lomu za krásné dortíky, které upekla pro vítězné
masky, a slečně Dádě i Zuzaně Burešové za mnoho krásných cen do tomboly. O
hudební produkci se postaral Tomáš Dvořák a spol. Také nesmíme zapomenout
na ty, kteří se aktivně podíleli na přípravě a průběhu dětského karnevalu. Věříme,
že se Vám to všem líbilo a příští rok se sejdeme znovu.
Díky lidem, kteří přispěli vysokým dobrovolným vstupným a výtěžku z tomboly,
připravíme obvyklý Dětský den na fotbalovém hřišti. Rádi bychom též uspořádali
výlet do ZOO v některou květnovou sobotu. Vaše návrhy kam na výlet rádi
uvítáme. Děkujeme za podporu a hojnou účast na karnevalu.
Organizátorky akce Z. Fejfarová, P. Švankmajerová a E. Plachá
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Ohlédnutí za dětským maškarním rejem
Ani letos nebyla porušena tradice a v sobotu 21.2. proběhlo v bělečské sokolovně
dětské maškarní odpoledne. I tentokrát jsme zde mohli potkat mnoho roztomilých
a krásných masek, nejen zakoupených, ale i pracně doma vyrobených, které jsou
pro diváky vždy nejatraktivnější. Nadšené děti si odnášely spoustu pěkných výher
z tomboly, živě si zasoutěžily a zatančily. Pompézním zpestřením byly chrliče
bublin a pěny, které uchvátily nejen děti, ale přiznejme si, že i spoustu nás
dospěláků.
A právě jménem nás všech, kteří jsme jen bezstarostně přišli a nechali se unášet
na vlnách zábavy, bych chtěla poděkovat hlavním organizátorkám, paní Fejfarové
a Švankmajerové, jejich pomocíkům, kteří nelenili a obětovali spoustu svého
volného času na uspořádání této pěkné akce (nejen pro rodiny z Bělče).
Rozutekli jsme se s cenami do svých domovů, aniž bychom jim alespoň jako malé
zadostiučinění závěrem třeba zatleskali. Naopak celý tým pořadatelů pak po nás
uklízel stoly, odpadky, nepořádek, který jsme tam zanechali...
Takže za všechny zúčastněné moc děkujeme !
P.S. Měla jsem možnost s dětmi navštívit maškarní úplně mimo náš region,
v místě, kde se nenašli obětaví nadšenci a obec si musela najmout agenturu,
která vyslala za nemalý peníz dva profesionální moderátory - nervózní a
podrážděnou dámu, která neuměla na dítě ani promluvit a jejího kolegu, který
pouštěl k tanci tak vulgární hudbu, že většina rodičů na sebe nechápavě
pokukovala a tajně doufala, že to jejich děti v záchvatu tance nevnímají. Každé
dítě si odneslo lízátko a vítězné masky opotřebovaného plyšáka.
Takže opravdu není všechno zlato, co se třpytí...
Spokojená maminka z Bělče
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Spolek hradu Jenčov
ve spolupráci s Obecním úřadem Běleč

si Vás dovoluje pozvat na
přednášku

Za tajemnými místy Křivoklátska
se spisovatelem a publicistou
Otomarem Dvořákem

Přednáška se koná
v pátek 27.března 2009
od 17:00 hodin
v zasedací místnosti
OÚ Běleč.
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Zprávičky z naší školičky
Vážení přátelé, znovu se s Vámi setkáváme na stránkách Kurýra, abychom Vám
přiblížili vše, co se událo v naší bělečské školce. V průběhu měsíce ledna proběhl
zápis nových dětí. Dětem, které přišly, se ve školce moc líbilo a ani se jim
nechtělo domů. Bohužel jsme opět nemohli z hygienických a kapacitních důvodů
přijmout všechny děti, které rodiče k docházce přihlásili.
V naší školce si děti mohou vybrat hned z několika zájmových kroužků:
výtvarného, keramického, hry na flétnu a kroužku angličtiny pro nejmenší. Děti se
jich rády zúčastňují a odnášejí si pěkné výrobky i dojmy a poznatky. Také nás
čeká v měsíci dubnu předplavecký výcvik v bazénu v Tuchlovicích. Plánujeme ve
spolupráci s SK TJ Běleč veřejné vystoupení dětí, besídku ke Dni matek v
místním kulturním domě. Datum konání včas zveřejníme.
Na Michala Nesvadbu a jeho mazlíčky se pojedeme podívat společně s MŠ
Bratronice 15. dubna do Kladna. Děti ho znají z televizního pořadu „Kouzelná
školka.“ Tak to je několik informací od nás ze školky, přejeme Vám všem jen
samé hezké dny
Z MŠ Běleč Jiřina Dvořáková

Začínáme novou zahradnickou sezónu

*ZAHRADNICTVÍ BRATRONICE*
Prodejna zahradnických potřeb nabízí ucelený sortiment pro Vaši
zahradu.
Přijďte si k nám vybrat z následující nabídky:
. květiny - BALKONOVÉ, LETNIČKY i TRVALKY,
okrasné keře, stromky ovocné i okrasné
. substráty, hnojiva, plastové truhlíky a nádoby, geotextilie
. nářadí na zahradu FISKARS a jiné
. ochranné pomůcky - rukavice, oděvy
. Osazujeme truhlíky, připravujeme hřbitovní výzdobu
Parkoviště přímo v zahradnictví
Najdete nás v areálu Penzionu u Sajdlů, Bratronice
Otevřeno pro Vás máme PO - PÁ 8 - 17 hod. SO 8 - 12 hod.
Tel: 736 610 175, 603 112 735
e-mail: info@nekupujto.cz
www.nekupujto.cz
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Firma Elektrowin informuje občany
Vysloužilé elektrospotřebiče jen ke specialistům
Může se Vám zdát, že z nefunkčního spotřebiče se dá ještě ledascos využít –
šroubek, klička, motor, kompresor – víte ale, co tím můžete způsobit?
Ke zpracování elektrozařízení musejí firmy získávat obtížně souhlas krajského
úřadu – musí splnit spoustu podmínek – stavební úpravy v dílnách, technické
vybavení, odbornou způsobilost. Při demontáži musí dodržet zákonem stanovený
postup, odejmout všechny části obsahující nebezpečné látky tak, aby neohrozily
ani zdraví ani životní prostředí.
Nebezpečné? Ano, ale jen při nesprávném zacházení!
Elektrospotřebiče obsahují takové látky, jako je kadmium, rtuť, olovo, šestimocný
chrom, polybromové bifenyly, polybromové difenyletheny nebo azbest.
V chladničkách se nacházejí také freony – a to jak v chladicím okruhu, tak ve
většině případů také v izolační pěně v korpusu chladničky. Pokud dojde
k poškození okruhu – např. odstřižením kompresoru nebo chladící mřížky, uniká
nejen olej, ale právě i freon do ovzduší. Důsledky freonu v ovzduší jsou již asi
obecně známé – freon zamezuje vzniku ozonu, tím se ztenčuje ozónová vrstva a
na Zemi dopadají škodlivé UV paprsky, které způsobují různá onemocnění –
zánětem spojivek počínaje a rakovinou kůže konče.
Kadmium je toxická látka, která se dříve hojně využívala k ochraně kovů před
korozí – především právě v elektrotechnickém průmyslu. Do těla se kadmium
dostává potravou a dýcháním, tam se ukládá především v ledvinách ale také
v játrech, která poškozuje. Může také způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu.
Kadmium také patří mezi karcinogenní látky.
Rtuť je jediným kapalným kovem – je velmi toxická. Usazuje se v ledvinách,
játrech a slezině. Při jednorázové dávce vyvolává bolesti břicha, zvracení a
průjmy, při dlouhodobém vystavení účinkům rtuti dochází k vypadávání vlasů,
chudokrevnosti, revmatickým onemocněním či onemocnění ledvin.
Šestimocný chrom poškozuje dýchací cesty a může vést až k perforaci nosní
přepážky nebo k bronchitidě. Při dlouhodobějšímu vystavení se účinkům
šestimocného chrómu na kůži vznikají ekzémy nebo vředy. Sloučeniny mohou
vyvolat rakovinu plic.
Azbest je silně karcinogenní látka. Je totiž složena z malých vláken, které se při
vdechování zabodávají do plic a postupně může vyvolat rakovinu plic nebo
fibrózu, expozicí jiných míst může vyvolat rakovinné bujení nazývané
mesotheliom. Na azbest můžete narazit např. ve starých sporácích nebo
pračkách.
Stojí to za to?
Proto, aby nedocházelo k poškozování zdraví a životního prostředí, uložila
Evropská unie výrobcům aby tyto látky již nadále pro výrobu nových spotřebičů
nepoužívali, případně pro jejich použití tam, kde jsou nenahraditelné, omezili na
nezbytné minimum.
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Ve starších spotřebičích jsou ale stále! Pokud z takového spotřebiče někdo
odmontuje to, co si myslí, že jednou použije nebo o čem je přesvědčen, že se
podaří výhodně prodat, vystavuje sebe i své okolí zdravotnímu riziku.
Dalším nepříjemným důsledkem neprofesionálního rozebírání vysloužilých
spotřebičů je fakt, že ke zpětnému odběru,, který je bezplatný, je možné
odevzdávat pouze kompletní spotřebiče, za ty nekompletní platí obec jako za
odpad – mnohdy jako za nebezpečný odpad – a tyto náklady poté promítá obec
do poplatků za odpady nejen dotyčnému, ale i sousedům.
Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní spotřebiče! Chráníte tím
zdraví sobě i svému okolí!
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FOTBAL

Poslední únorový víkend byli naši fotbalisté na třídenním soustředění
v Deštném v Orlických. Sněhem zavalené horské středisko nabídlo hráčům
výborné zpestření zimní přípravy, na řadu tak přišly sjezdové i běžecké
lyže a dvakrát tým navštívil dobře vybavenou sportovní halu. Ještě před
odjezdem na hory stihlo naše mužstvo odehrát na umělé trávě SK Kladno
přípravné utkání s Braškovem B. Účastníka čtvrté třídy jsme porazili
vysokým rozdílem 7:0 (2:0), tři góly dal Fejfar, dva D. Trousil a jednou
skórovali Čermák a Pátek.
Nedočkaví fanoušci se už můžou těšit na první mistrovské utkání, které
odehrajeme v sobotu 28.3. od 15:00 v Dřetovicích. Na domácím hřišti se
představíme o týden později, kdy přivítáme od 16:30 Slavoj Kladno.

Rozpis mistrovských utkání Jaro 2009 – III. třída
28.3.
4.4.
12.4.
18.4.
26.4.
2.5.
10.5.
16.5.
23.5.
30.5.
6.6.
13.6.
20.6.

15:00 Sparta Dřetovice 16:30 SK Běleč
16:30 SK Lhota B
17:00 SK Běleč
17:00 Sokol Doksy B 17:00 SK Běleč
10:15 Kam. Žehrovice B 17:00 SK Běleč
17:00 SK Stehelčeves 17:00 SK Běleč
17:00 Baník Švermov 17:00 Sokol Družec
17:00 SK Běleč
-
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SK Běleč
Slavoj Kladno
SK Běleč
Velká Dobrá B
SK Běleč
Slovan Kladno B
SK Běleč
Baník Stochov
SK Běleč
SK Vinařice
SK Běleč
SK Běleč
TJ Unhošť

Jaro bude na stadionu Josefa Zaspala pestré. Své domácí zápasy zde
odehrají také fotbalisté Sokola Sýkořice, kteří svůj trávník předělávají,
a tak se můžeme těšit na další porci zápasů účastníka rakovnického okresu.

Domácí zápasy Sokola Sýkořice na stadionu Josefa Zaspala
– okresní přebor
28.3.
11.4.
9.5.
16.5.
30.5.
13.6.

15:00
16:30
17:00
14:00
14:00
17:00

Sokol Sýkořice
Sokol Sýkořice
Sokol Sýkořice
Sokol Sýkořice
Sokol Sýkořice
Sokol Sýkořice

-

ESTA Oráčov
TJ Čistá
Sparta Lužná
ČL Kolešovice
Sokol Mšec
Tatran Rakovník
-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 úřad -ou-; Karel Fejfar -kaf-;
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