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Zprávy z obce
Povinné poplatky
Většina občanů zaplatila povinné poplatky za psy v termínu – do konce února.
Bohužel doposud stále dluží Obecnímu úřadu tyto poplatky 10 majitelů celkem
patnácti psů. Vyzýváme dlužníky k urychlenému doplacení.
Poplatky za separovaný odpad - úhrada do konce června.
Důležité informace krátce
- Smlouvy k nájmu hrobového místa již připraveny k podpisu. Označení hrobů je
nutné dle vyhlášky. Po dohodě mohou označení hrobů pořadovým číslem zařídit
pracovníci OU, za přijatelného počasí. Každý majitel si také může označit hrob
sám - pořadovým číslem vydaným na OÚ.
- Úhrada stočného - první sobota v měsíci od 9.00-10.00.
- Dovolená na OÚ ve středu 24. 3. 2010 (včetně večerních hodin).
Na své odpadky si každý musí pořídit a platit svou popelnici
V poslední době se neustále rozmáhá ukládání domovního odpadu do obecních
košů na odpadky - nejen na zastávce, ale i u hospody, u obchodu, u rybníka.
Obecní zastupitelstvo se proto rozhodlo podrobně zkontrolovat přehled popelnic a
také známek na svoz odpadu pro jednotlivé domy v obci. Je totiž zcela jasné, že
do obecních odpadkových košů svůj domovní odpad ukládají někteří bělečtí
občané. Každý občan nejen Bělče, ale celé republiky je povinen doložit nakládání
s domovním odpadem. Pokud má koupenou popelnici a svozovou známku, je toto
považováno za doklad o legální likvidaci odpadu. Pokud ne, pak má obecní úřad
právo i povinnost vyzvat občany k doložení likvidace jejich odpadů. Pokud
nemohou předložit žádný doklad, vystavují se riziku dokonce až trestního stíhání.
Pokud si někteří spoluobčané těší z toho, že odložením odpadků do košů ušetří
svou peněženku, zároveň také musejí vědět, že za ně platí všichni jejich
spoluobčané, protože o úklid se postará obec, které takto zbytečně vynaložené
peníze budou chybět na jiné důležité účely.
Bohužel i v naší obci se stále ještě najdou takoví spoluobčané, kteří vyhazují pytle
se směsným domovním odpadem do kontejnerů na papír nebo plasty. O jednom
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konkrétním člověku z Bělče už toto víme zcela přesně, protože byl při svém
počínání viděn.
Všem spoluobčanům, kteří nemají zakoupené známky na svoz odpadu, přijde
brzy z obecního úřadu dopis se žádostí o doklad o legální likvidaci domovního
odpadu jiným způsobem.
–stParkování na travnatých prostranstvích obce
Někteří bělečtí občané, ač vlastníci nemovitosti s dvorem nebo garáží, nechávají
svá auta zaparkována na zatravněném veřejném prostranství u svých domů.
Stačí se projít po obci a vidíte, jak jsou trávníky před těmito nemovitostmi
rozježděné. Vrcholem všeho je, když si člověk bydlící v tomto domě, přijde na
obecní úřad stěžovat, že mu před domem nesvítí světlo a on na své auto v noci
nevidí. Přitom má na svém pozemku místo na zaparkování třeba i několika aut.
Pohodlní občané, kteří jsou líní si svá auta zavážet, se jejich ponecháním na
veřejném prostranství vystavují riziku jejich poškození nebo krádeže. Navíc však
zničením trávníku páchají trestný čin poškozování cizí věci. Obecní úřad bude
v takových případech požadovat po majitelích přilehlých nemovitostí uvedení
obecních pozemků do původního stavu na jejich náklady.
Na druhou stranu - našlo se i několik občanů, kteří na OU přišli se žádostí o
povolení na vlastní náklady pozemek před svým domem upravit. Chtěli si před
domem upravit předzahrádku nebo zpevněné místo na příležitostné parkování.
Všem těmto lidem jsme vyšli vstříc.
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Společenská rubrika
Vážení spoluobčané, přejeme vám krásné jarní prožití velikonočních
svátků, děvčatům správné vyšlehání, aby byla zdravá a chlapcům bohatou
pomlázku!
Starosta J. Rohla a členové obecního zastupitelstva
BLAHOPŘEJEME
Všem našim spoluobčanům, kteří v březnu a dubnu 2010 slaví svá životní jubilea,
přejeme dobré zdraví a méně starostí. Jmenovitě blahopřejeme paní Marii
Hyklové, k pěkným polokulatinám paní Ladislavě Zelené, ke krásným kulatým
narozeninám panu Jiřímu Hodkovi; dále paní Jaroslavě Šnoblové a také paní
Zuzaně Kniežové. Přejeme vám všem stálou osobní pohodu.
Starosta, OZ a redakce
POZVÁNKA NA BESEDU: Lesnický park – území pro přírodu i pro lidi
Informační a vzdělávací středisko LČR Křivoklát
zve všechny na besedu o záměru vyhlášení lesnického parku.
Přednáší Ing. Miroslav Pecha.
Beseda se uskuteční v pátek 19. března 2010 v 18 hodin v budově IVS LČR,
Hradní ulice č. 3 v obci Křivoklát.
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Opět nadešel čas Maškarních rejů
V naší obci se konal v sobotu 20. února v Kulturním domě, kde se sešlo opět
velké množství nádherných masek. Jsme rády, že na karneval přišly děti různých
věkových kategorií, od těch nejmenších, které sotva žačaly chodit až po mládež
školou povinnou.
Hned na začátku jsme přivítaly děti ze Základní školy Bratronice, které v krátkém
vystoupení předvedly step aerobic a country tanec.
Porota měla zase po roce těžkou práci vybrat ty nejhezčí a nejzajímavější masky.
Sešlo se hodně zajímavých masek jako třeba: Indián, Pirát, Batman, Klaun,
Kovboj, Fotbalista, Opravář, Policistka, Kočička a samozřejmě spoustu krásných
princezen.
Díky p. Grosmanovi, p. Michalu Šnoblovi a p. Lucii Burešové, která upekla
nádherné dorty, jsme mohly ocenit ty nejlepší masky.
Mezi ně patří v kategorii do 3 let Drákula (Oskárek Kvik), Kravička (Adélka
Želinová) a Kovboj (Péťa Černý).
V kategorii 4-6 let vyhlásila porota za nejlepší masku Karkulku (Kristýnku
Šindelářovou), Mušketýrku (Gábinku Ludvíkovou) a Slona (Lucinku Plachou).
V poslední a zároveň nejstarší kategorii 7 a více let byly vybrány Kominík (Daniel
Dragoun), Upírka (Petra Plachá) a Pipi dlouhá punčocha (Johana Divišová).
Díky sponzorům a štědrosti lidí, kteří přispěli v místním obchodě, byla také hodně
bohatá tombola. Děkujeme všem sponzorům, hudební produkci a těm, kteří
pomáhali při přípravě a konání dětského karnevalu. Bez nich bychom těžko
připravily dětský karneval. Věříme, že se Vám to líbilo a že se sejdeme na dalších
akcích.
P. Švankmajerová a Z. Fejfarová
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www.izotrade.eu
izotrade.eu
specialista na zateplení
U nás najdete: „VŠE PRO VAŠI STAVBU“
Nabízíme mnoho druhů tepelných izolací, polystyrenů,
lepidel, omítek, stavební chemie, barevných fasád,
suchých směsí, tmelů apod.
Rádi Vám pomůžeme se zateplováním obytných domů
s využitím dotace „Zelená úsporám“
Dále dodáváme různé druhy zdiva, sádrokartonové
systémy, OSB desky, podlahové hmoty, obklady a
dlažby, hydroizolace aj.
Najdete nás v areálu bývalé školy ve Bělči.
tel.605 064 774

e-mail: izotrade@seznam.cz

Prosba o pomoc
Vážení spoluobčané, obracím se na Vás se žádostí o vyplnění přiloženého
dotazníku, který potřebuji pro zjištění turistického a rekreačního
využití lesa. Přiložený dotazník je anonymní a jeho výsledky budou
využity ke studijním účelům. Vyplněný dotazník, prosím, vhoďte do
schránky na obecním úřadě do 30.3.2010. Všem, kteří dotazník vyplní
předem děkuji. Radek Bažant, Běleč 75 (lesovna Krchůvek).
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