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A slunce pálí jen, a slunce pálí jen......
Horko a hlavně sucho sužuje celou naši zemi a Běleč není výjimkou. Ve studnách
mizí voda, pole i zahrady schnou a ani meteorologové nedávají mnoho nadějí na
zlepšení. Občas sice sprchne, ale dešťové kapky jakoby se vypařily ještě než
dopadnou na přeschlý zemský povrch. I pamětníci vyprávějí, že takové horko a
sucho od brzkého jara nepamatují. Přesto se stále najdou lidé, kteří nechtějí
pochopit, že vodou musejí šetřit a že za velkého sucha je nebezpečí požáru
daleko větší než za deště. Více se dozvíte v informacích starosty.
-bul-

Dění v Bělči
Svoz popelnic. Upozorňujeme, že na OÚ jsou již v prodeji známky na svoz
TDO (tuhého domácího odpadu) na druhé pololetí roku 2007. Nezapomeňte si je
rychle zakoupit, svozová firma totiž nebude vyvážet TDO po termínu na známky
pro první pololetí. Ceny známek: zelená známka (pro svoz TDO v zimním období
každý týden, v letním 1x za 14 dní) – 750 Kč na II. pol.; žlutá známka (svoz
celoročně 1 x za 14 dní) – 560 Kč na II. pol.; jednorázová bílá známka stojí 60 Kč.
Další svozy budou 25.6., 16.7., 30.7., 13.8., atd.
–ouSeparované odpady. Žádám všechny spoluobčany, aby prázdné plastové
láhve sešlapávali, aby se jich do kontejnerů vešlo co nejvíce. Je třeba si uvědomit,
že odvoz plastů se hradí z osmdesátikorunového poplatku, který platí každý
občan Bělče, také chataři a chalupáři. Čím více odvozů - tím větší platba. Myslím,
že nikdo z nás nechce příští rok platit poplatek větší. Záleží to pouze na nás, jak
se zachováme k vlastní peněžence.
–stPálení odpadů. Rozmohl se u nás opět nešvar pálení domovního odpadu
v kamnech, kotlích nebo i na otevřených ohništích. Chci upozornit, že je toto
zakázáno. Uvědomte si, že tímto pálením znečišťujete životní prostředí nás všech
a obzvláště teď, kdy je počasí velmi teplé a vítr skoro nefouká, je kouř z odpadu
cítit skoro po celé obci. V takovém kouři je velké množství různých jedovatých a
zdraví škodlivých látek, včetně rakovinotvorných. Věřím, že se taková pálení
udála jen ojediněle a už se nebudou opakovat.
–stZpětný odběr elektrozařízení. V dohledné době se obec zapojí do systému
zpětného odběru elektrozařízení a to s firmami Elektrowin a Asekol.
Jak tento systém funguje:
-1-

1) Občané nahlásí na OÚ, že vlastní starý elektrospotřebič, který chtějí
odevzdat.
2) Pracovník obce ve svozový den majitele elektrospotřebičů navštíví a
elektrospotřebiče zkontroluje, zda mají přívodní kabel, motor, topné
těleso, kompresor, obrazovku nebo další části, které tvoří celek
spotřebiče. V případě, že některá část bude chybět, spotřebič
neodebere! Když bude vše v pořádku, spotřebič si odveze. Bude odvážet
pouze spotřebiče nerozebrané se všemi náležitostmi, které spotřebič
k provozu potřebuje.
Veškeré informace k této problematice jsou vyvěšeny na obecní nástěnce a
v restauraci. Za kontejner na nebezpečný odpad jsme při posledním svozu
zaplatili 20 250 Kč. Byl zde v obci přistaven 2 hodiny. Tím, že využijeme služeb
firem Asekol a Elektrowin, tyto prostředky ušetříme. To bude znamenat, že se tyto
ušetřené peníze odrazí v ceně poplatků za separovaný odpad.
–stVodou musíme šetřit všichni! Jak už bylo zmíněno v úvodníku, v současné
době sucha a horka je nedostatek vody značný. Přesto se v Bělči najdou lidé,
kteří si z obecních studen napouštějí vodu do svých bazénů, zalévají zahrady a
nebo používají tuto vodu při stavebních pracích. Apeluji na váš zdravý rozum a
upozorňuji, že toto není možné. Díky dlouho trvajícímu suchu je ve studnách málo
vody. Proto je vyhlášen zákaz používání vody z obecních studen. Nařízení se též
vztahuje na hydrant na Drahech. Vodu lze použít pouze na zajištění hygienických
potřeb obyvatel. Toto nařízení umožňuje zákon č.254/2001 Sb., který je znám
jako - vodní zákon.
–stOdečty vodoměrů v Bělči proběhnou v pondělí 25.6. Kdo nebude doma, může
nechat stav vodoměru na lístku za oknem.
Děkuji. J. Jirásková
Odpadní vody patří do kanalizace! V minulých dnech se několikrát stalo, že
několik občanů poté, co si vytřeli vlastní předsíň či zápraží, nevylili špinavou vodu
se saponátem do wc a tedy do odpadní kanalizace, ale vylili tuto jedovatou
tekutinu do dešťové kanalizace na ulici. Taková špinavá voda natéká do místního
rybníka! Kromě toho, že je to v rozporu se zákony, je to prostě nepochopitelné,
když už dnes je v Bělči odpadní kanalizace a každý za ni musí platit. V našem
rybníku se všechna tato špína usazuje a na dně vzniká velmi nebezpečný odpad.
Navíc to poškozuje zdraví ryb nebo je i usmrcuje. A ani tady neobstojí argument,
že jeden kyblík odpadu nic nezničí. On totiž nikdy není jen jeden.
–stDětské hřiště je prostě jen pro děti! V minulém Kurýru jsme upozorňovali
pejskaře, aby své psí miláčky nevenčili na dětských hřištích. Kromě pejsků a
hlavně jejich výkalů se však na našich dětských hřištích objevují i další nemilé
jevy. Na dopravním hřišti na dolní návsi se projíždějí mladí bělečtí na motocyklech
a další dorostenci se baví houpáním na dětských houpačkách. Je to sice dopravní
hřiště, ale je určeno výhradně dětem k jízdě na kole, koloběžce, tříkolce nebo
bruslích, v žádném případě ne pro jakékoli motorové vozidlo. Houpačky a další
atrakce pro děti také nejsou určeny k používání větším lidem, mohou se pod
váhou vyšší než 40 kg poškodit nebo zničit. Vezměte na vědomí, že je jízda na
čemkoli motorovém dorostu a dospělým na dětském hřišti zakázána.
–st-2-

Žádost o posílení autobusové linky Běleč – Praha
Podle předvolebního slibu naší strany Bělečská volba jsem koncem dubna
požádal ČSAD Kladno a.s. o rozšíření spojů z naší obce do Prahy. 25.května
obdržela obec „Stanovisko k řešení rozšířené autobusové dopravy Běleč – Praha“
Je v něm konstatováno, že je prozatím zajištěna dostatečná frekvence spojů
Běleč – Kladno, kde mohou lidé přestupovat na autobusové linky na Prahu
v Kamenných Žehrovicích nebo v Kladně. Je nám nabídnuto, v případě, že
bychom autobusové spojení na Prahu chtěli, můžeme si takový spoj zaplatit.
Jeden pár spojů, t.j. Praha – Běleč – Praha by stál 483 320,58 Kč za rok při
provozu v pracovních dnech. Jelikož o autobusové spojení s Prahou projevilo
zájem více obcí v okolí, seznámím je s podmínkami, za kterých by bylo možno
linku zřídit a propočteme, kolik by to každou obec stálo ročně. Budeme dále
jednat.
–st-

Informace pro občany odebírající plyn
Středočeská plynárenská a.s. vyzývá občany, kteří ještě nepřesměrovali svoje
platby na nový účet Středočeské plynárenské a.s. a stále posílají své platby na
účet Českomoravské plynárenské, aby tak neprodleně učinili. Platí nepravému a
jsou tudíž u Středočeské plynárenské a.s. vedeni jako dlužníci.

Důležité připomenutí!
Do 30. 6. jsou všichni občané povinni uhradit poplatky za separovaný odpad a
stočné za první pololetí.
-ou-

Dění kulturní a společenské
OSLAVENCI
Všem našim spoluobčanům, kteří v těchto dnech slaví svá životní či rodinná
jubilea, přejeme dobré zdraví a vždycky více radostí a méně starostí. V měsících
červnu a červenci blahopřejeme hned dvěma oslavencům ke kulatému životnímu
jubileu – paní Libuši Paterové a panu Josefu Kučabovi, který je v Bělči trvale
hlášen, ale nežije tu. Dále gratulace patří paní Anně Michálkové, paní Bohuslavě
Horákové, panu Jaroslavu Jiřikovskému, panu Miroslavu Burešovi, paní Marii
Zuskové, paní Anně Krobové a paní Jaroslavě Kouglové. Buďte všichni zdrávi a
šťastní.
Starosta, obecní zastupitelstvo a redakce Kurýra

PODĚKOVÁNÍ
Chci poděkovat sponzorům, kteří reagovali na moji žádost o sponzorský dar na Dětský
den a pro Mateřskou školku. Bylo věnováno ovoce (mandarinky a jablka) a pekařské
výrobky (koláčky, perníkové chaloupky a šátečky s mákem a s jablky). Ještě jednou za
naše děti děkuji.
Dále chci poděkovat panu M.Královi, majiteli firmy K-servis, že jako sponzor zajistil
vybagrování základu pro zeď u našeho hřiště. Za tento dar má přislíbenou reklamu
zdarma v Bělečském Kurýru a tedy i na našem webu.
Zároveň chci tímto vyzvat další případné sponzory, kteří jsou schopni poskytnout
finance nebo zajistit vykonání určitých prací pro naše děti, sportovce nebo pro obec,
aby se přihlásili. Jsme schopni umístit jejich reklamu zdarma do Kurýra a na náš web
nebo ji vyvěsit na fotbalovém stadionu J.Zaspala (tato reklama je však omezena
stavebním zákonem na největší možnou velikost 0,6m2).
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V úterý 5.června se uskutečnil sběr kamene na poli u přečerpávací stanice. Akci
pořádala TJ SK Běleč za „hojné účasti“ pěti lidí! Kámen bude použit na výstavbu
opěrné zdi u hřiště. Děkuji panu P.Michálkovi za poskytnutí traktoru s vlekem.
Jiří Rohla, starosta

Konec dalšího školního roku v MŠ Běleč
Blíží se konec školního roku a prázdniny jsou před námi. Prožili jsme toho za
školní rok mnoho. Byli jsme na páleništi pana Cyruse, v divadle v Praze, jezdili
jsme na plavání, měli divadla ve školce, hledali jsme poklad, chodili jsme krmit
koně, viděli kouzelníka v ZŠ Bratronice, zažili Dětský den na Emilovně.
V letošním roce odcházejí do ZŠ v Bratronicích – Adélka Burešová, Zdeněk
Havelka, Petruška Plachá, Kája Prach, Klárka Švankmajerová a Martin Jabůrek.
Přejeme jim mnoho úspěchů ve škole a samé jedničky. Od září je kapacita školky
opět naplněna na 18 dětí.
Chtěla bych poděkovat zřizovateli konkrétně bývalému panu starostovi Burešovi a
nynějšímu panu starostovi Rohlovi a zastupitelům OÚ Běleč za bezvadnou
spolupráci během školního roku. Děkuji panu Fejfarovi, který nás bezpečně
dovezl autobusem na Dětský den na Emilovně a další výlety.
Na závěr školního roku Nás velmi potěšil pan starosta, který nám do školky
obstaral nafukovací bazén jako sponzorský dar od firmy Mountfield. V těchto
teplých dnech jsme za něj velmi rádi a jménem dětí mu děkuji.
Rodičům a jejich dětem přeji krásnou dovolenou a těším se na další spolupráci v
dalším školním roce.
Lucie Matoušková, ředitelka MŠ

Můj názor
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Vážený pane Dvořáku, oslovil jste přímo mne, proto vám odpovídám já. V Bělči se
vždy konaly různé akce. Důležité je, že je vždy pořádali určití lidé a také, že se
těchto akcí obyvatelé zúčastňovali. V posledních letech nejenže ubylo tradičně
pořádaných akcí, ale místní lidé se jich také účastnili čím dál méně. Na
fotografiích z loňské Jiřikovsko-Jaroslavské zábavy můžete na našem webu vidět
stoly zející prázdnotou a dokonce i TJ SK Běleč loni například upustila od
pořádání Posvícenské zábavy, protože lidé už na ni téměř vůbec nechodili. Letos
se podařilo obohatit Pálení čarodějnic taneční zábavou, což dříve nebývalo.Také
autobusový zájezd na 1. Máje tu nikdy předtím nebýval, až letos.
Nesouhlasím s vámi, že bychom se jako obec Běleč neměli chlubit tím, že zde žijí
lidé, kteří jsou ochotní pořádat nezištně akce pro druhé a také tím, že naši lidé
nesedí jen u televize nebo v hospodě, ale jdou se také bavit, žijí společensky a
udržují ducha venkovského života jako tomu bývalo za našich předků. Proč se
nepochlubit tím, že naši mladí se také zapojují do obecních aktivit.
Jsem ráda, když mohu o takových příjemných věcech psát a seznamovat s nimi
všechny bělečské i lidi z okolních obcí a cizí, kteří si naše noviny přečtou třeba na
Internetu. Myslím, že je dobře, když se máme čím chlubit. Lucie Burešová (-bul-)
I vy se můžete ptát na to, čemu nerozumíte, co vás na životě v Bělči zajímá.
Můžete zde také publikovat svoje názory na dění v obci nebo třeba i
v mikroregionu. Pokud bude váš příspěvek v mezích zákona a také běžných
pravidel slušnosti, rádi jej otiskneme a na dotazy se budeme snažit odpovídat.
Své příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu kuryr@belec.cz nebo je
můžete nechat na sekretariátu Obecního úřadu.
Obecní zastupitelstvo

Bělečský sporák
Dle vašich ohlasů se vám tahle rubrika hodně líbí. Redakce byla totiž poměrně rychle
zavalena množstvím vašich receptů na všechny možné sladkosti. Budeme se snažit je
otiskovat, ale všechny asi do Kurýra nedostaneme. Prosím vás o pochopení a děkuji
vám velice za vaše příspěvky.
–bul-

Dnes vám nabízíme recept od L.Matouškové na Tvarohovo – ovocný koláč
Těsto: 5 vajec, 6 lžic cukru písek /krupice/, 6 – 7 lžic polohrubé mouky, 1 prášek do
pečiva, 2 vanilkové pudingy, 1 jahodový kompot, 1 broskvový kompot, 3 kiwi, cukr, 2
měkké tvarohy, trochu mléka, 4 vanilkové cukry, 1x BeBe sušenky,
1
čokoládová poleva od Vitany /v prášku/
Postup: Vejce ušleháme s cukrem do husté pěny, přidáme mouku s práškem do
pečiva, vlijeme do vymazaného a moukou vysypaného vyššího plechu a pečeme při
180°C dozlatova. Po upečení necháme vychladnout. Mezi tím si připravíme ovoce.
Kiwi oloupeme a nakrájíme na kolečka. Jahodový a broskvový kompot scedíme a
broskve nakrájíme na tenké měsíčky. Šťávu z kompotu dolijeme vodou, abychom měli
přesně 1 litr tekutiny. Tuto tekutinu dochutíme cukrem a uvaříme z ní puding podle
návodu. /1 l tekutiny a 2 pudingy/. Než se nám puding uvaří, poklademe upečený,
vychladlý koláč ovocem. Takto připravený koláč zalijeme ještě horkým pudingem a
necháme ztuhnout. Po ztuhnutí potřeme tvarohem, který jsme osladili vanilkovými
cukry a rozředili trochou mléka. (Tvaroh nesmí být moc hustý, aby se dobře roztíral.)
Na takto rozetřený tvaroh rozložíme BeBe sušenky, které postříkáme polevou a dáme
do lednice, tak na dvě hodinky odležet.
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Ve dnech 30.6. - 8.7. 2007
po celý týden otevřeno 10:00 - 17:00, možnost občerstvení.
K zhlédnutí bude stavba, pálení a rozebírání milíře,
výroba kolomazi a obvyklá expozice.
Všechny Vás srdečně zveme.

Skanzen výroby dřevěného uhlí Lhota.
http://www.volny.cz/skanzen_lhota/

Vysvěcení kříže v Bělči
Poslední pátek v červnu, t.j. 29.6.2007, bude po dohodě s panem Vokounem
a vikářem J. Petrovičem vysvěcen kříž, který stojí po levé straně silice
směrem na Šarváš. Všichni můžeme být u této krásné události. Sraz
účastníků bude v 18 hodin u dopravního hřiště. Odtud se průvod vydá ke
kříži, který bude za zpěvu duchovních písní vikářem Petrovičem vysvěcen.
Věřím, že se sejdeme v hojném počtu.
–st-

Mateřskou školu oslovila firma TILLIA a nabídla jí sběrovou akci,
ve které od škol vykupuje víčka z PET lahví, tříděný papír
a hliníkové plechovky od nápojů.
Máte-li zájem přispět i Vy, můžete sbírat. Budeme rádi!
Na podzim bude od firmy přistaven vůz ke školce a nasbíraný materiál
odvezou. Prosíme, nenoste nám sběr do školky, nechte si ho zatím doma,
v podzimním Kurýru bude uveden přesný termín odvozu.
L.Matoušková, ředitelka MŠ Běleč
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Výrek Kurýrek
Ahóóóój kamarádi!
Jak jste si užili svůj svátek? Já vím, že v Bělči jste měli velikou oslavu, soutěže
a získali jste spoustu cen na stadionu Josefa Zaspala. Sice jsem tam zrovna nemohl
být, ale Káťa Kouglová mi o tom napsala. Díky moc, Káťo! A že jsi na mě myslela a
napsala mi, posílám ti malý dárek na OÚ.

Ahoj výrku Kurýrku.
Škoda, že jsi nebyl na Dětském dnu. Měli jsme ho na fotbalovém hřišti. Dovedeš
si jistě představit, jaký jsme měli rozlet. Za každou soutěž jsme dostávali bodíky a
ty jsme potom proměnili za různé věci. A že těch soutěží bylo! Skákání v pytli,
hádanky, chytání rybiček, skládanky, házení do kbelíku…. Mně se nejvíce líbila
střelba ze vzduchovky. Když nám docházely síly, tak jsme dostali sladké
občerstvení.
A za tuhle malou dřinu jsme si ještě vybrali pěkné ceny. Připadala jsem si, jako
v nějakém hračkářství. Opravdu bylo z čeho vybírat.
Víš, co bych si přála? Aby svátek dětí byl častěji.
Za rok se musíš rozletět s námi, určitě to bude zase skvělé. Ahoj Káťa Kouglová
Vám už zase končí jeden školní rok, to to ale utíká! Doufám, že si nemusíte dělat
těžkou hlavu z vysvědčení a jestli to třeba není úplně skvělé, tak se určitě budete
snažit zase od září a všechno bude lepší. Já vám chci hlavně popřát krásné prázdniny
ať už je budete trávit kdekoli. A abyste se ani o prázdninách nenudili, mám pro vás
zase VELKOU PRÁZDNINOVOU SOUTĚŽ. Letos bude fotografická. Pošlete mi
z prázdnin fotografii! Někteří máte foťák přímo v mobilu, někteří třeba máte už svůj
vlastní fotoaparát anebo vám jej půjčí vaši rodiče, tety, babičky, strýcové, dědové.
Nafoťte něco zajímavého, krásného, zvláštního – to už je na vás, co si vyberete.
Pošlete mi elektronickou fotografii e-mailem do redakce Kurýra nebo papírovou fotku
poštou na Obecní úřad. Po prázdninách všechny vaše fotky vystavíme na internetových
stránkách Bělče a necháme hlasovat ty, kteří se na ně podívají, jaké se jim líbí nejvíc.
Odměním všechny, kdo mi pošlou fotku z prázdnin od 1.7. do 31.8. Tak nezapomeňte a
posílejte fotky z prázdnin!
Taky jsem dostal krásný dopis od dětí z bratronické základní školy. Moc jim všem
děkuji i pro ně mám malé dárečky. Udělaly mi velikou radost a o tu se chci podělit
s vámi se všemi:

Milý kamaráde Kurýrku,
posíláme Ti hodně pozdravů z naší školy, přidáváme několik básniček a
sdělujeme Ti, že náš školní rok pomalu končí. Těšíme se na hezká vysvědčení,
na nové kamarády a krásné prázdniny.
Zdraví tě žáci 5. ročníku.
-7-

NASHLEDANOU ŠKOLO!
Pět let byli jsme tu spolu,
společně navštěvovali naši školu.
Moc se mi tu líbilo,
učení se dařilo.
Od září se to však změní,
jiná možnost tady není.
A tak za krátkou chviličku,
opustíme naši školičku.
Anna Vajtová, Bratronice

Jsem ve škole pátým rokem
a učím se krok za kokem.
Moc mi to ale nejde,
na tom však nesejde.
Často je tu legrace
a pak se vždy dáme do práce.
Moc se mi tu líbilo
i když jsem jako neposedné
děcko zlobilo.
Vojtěch Bureš, Běleč

Škola končí, páťáci se loučí.
Těšíme se na prázdniny, budeme dělat skopičiny.
Po týdnech odpočinku sedneme si na mašinku.
Čekají nás noví kamarádi, setkáme se s nimi rádi.
Robin Štáfek, Bratronice

Loučení
V naší škole v Bratronicích se začínali učit psát, číst a počítat leckdy i naši
rodiče. Chodíme sem do školy už pátý rok a brzy se rozloučíme, protože
odcházíme do šestého ročníku do kladenských škol. Nebudeme se loučit jen
s touto školou, ale i s hodnými učitelkami, zaměstnanci školy a skvělými
kamarády. I když je naše škola malá, prožili jsme tu spoustu pěkných věcí.
Jezdili jsme na školy v přírodě, na exkurze a výlety, mnoho z nás se naučilo
dobře plavat. Budu na tuto školu ráda vzpomínat. Michaela Nollová, Bratronice

Loučení může být smutné, veselé, dlouhé, milosrdné, šťastné. Jaké bude to
naše? To uvidíme brzy. Od roku 2002 (takové hezké číslo) spolu se sedmi
kamarády se učíme psát, číst, cvičit, poznáváme naše dějiny. Zanedlouho se
s naší školičkou rozloučíme. S Vojtou, Patrikem, Janem, Annou a Michaelou
naštěstí odcházím do stejné školy na Kladně. Těšíme se na nové kamarády,
nové učení. Na naši školu nezapomeneme a určitě se přijdeme na naše bývalé
spolužáky podívat.
Ondřej Lapuník, Běleč
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SPORT
CYKLISTIKA
V naší obci se nedávno uskutečnily dva cyklistické závody.
V neděli 20. května to byl jubilejní, již XX. ročník závodů „Bělečské okruhy“
s účastí 179 závodníků z celé České republiky.
Absolutním vítězem se stal a pohár senátora Senátu Parlamentu České republiky
MUDr. Jaroslava Svobody získal:
Tomáš Okrouhlický z Prahy časem 2:28:01hod.
Nejlepší ženou se stala a pohár poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR PhDr. Lenky Mazuchové získala:
Petra Kottová z Kladna časem 1:44:03 hod.
Vítězové kategorií :
do 39 let
Pavel Krob, Stochov
2:28:36 hod
do 49 let
Tomáš Vitáček, Čelákovice
1:35:08 hod.
do 59 let
Miroslav Kakač, Praha
1:35:09 hod
nad 60 let
Václav Hrachovina, Králův Dvůr
1:51:25 hod
V kategorii do 29 let dojel na pěkném 6. místě Bělečák Jakub Želina v čase
2:32:32 hod. V absolutním pořadí skončil na 17 místě.
V sobotu 26.5 to bylo „Mistrovství UAC v časovce jednotlivců“
na trati Běleč-Lány-Běleč.
Zde se stal absolutním vítězem
Pavel Krob časem 33:24:30 min.
s průměrem 44,90 km za hodinu a oplatil Okrouhlickému porážku z Bělečských
okruhů.
Vítězové kategorií mužů :
do 39 let
Tomáš Okroulický, Praha
do 49 let
Stanislav Hájek, Kladno
do 59 let
Igor Kubín, Praha
nad 60 let
Václav Hrachovina, Kr. Dvůr

33:52:32 min. (44,26 km/hod.)
34:33:20 min (43,41 km/hod.)
35:34:73 min (42,16 km/hod.)
39:48:36 min (37,68 km/hod.)

V kategorii žen zvítězila Lucie Kočí, Praha

42:59:20 min (34,89 km/hod.)

Časovku zajel výborně i náš Jakub Želina. Časem 35:34:92 min (42,14 km/hod.)
obsadil v kategorii do 29 let 4.místo, když na stupně vítězů měl ztrátu 0:25 vteřiny!
V absolutním pořadí byl Jakub na 9. místě !!
-9-

Na obou závodech u nás startoval také Michal Stark (čs. reprezentant a
majitel medailí z Paralympiády). Podal úžasné výkony a dokázal s amputovanou
celou levou nohou porazit mnoho závodníků! V Bělečských okruzích dojel na
56:7 km v čase 1:42:55:00 hod. na 37. místě, pouze 7:47 minut za vítězem! Na
časovku přijel z Jenče na kole! Po cestě měl defekt, měnil duši a tak
dorazil asi 4 minuty před startem! Jen si připnul číslo a opět nasedl na kolo!
Zajel čas 39:09:98 min. (38:30 km/hod.) !!! Znamenalo to celkové 43. místo!
Chtěl bych i touto cestou poděkovat všem, kteří se přičinili o zdárný
průběh závodů. Mimo členů rodiny jmenovitě J. Rohla, A. Šnoblová, M. Šnobl,
K. Fejfar st. a K. Fejfar ml. Dále děkuji za ceny pro závodníky, které věnovali
Obecní úřad v Bělči, J.Rohla, M.Eybl, M.Cyrus a Krušovický sklípek.
Poděkovat ale nemohu někomu, kdo si dokazoval svoji sílu a rozlámal před
vyhlášením stupně vítězů !!! Opravdový „hrdina“!
A ještě 2 pozvánky:
• Už tuto neděli 24.června se v naší obci bude konat

„Mistrovství České republiky Masters“
•

Také v neděli 24.6. od 14 hodin pořádáme

„Rámcové závody dětí“
Závody se pojedou na silnici ke Koutům a závodníci budou rozděleni do
kategorií podle věku – (a) do 10 let a (b) 11 – 14 let. Závodit budou zvlášť
dívky a zvlášť chlapci. Doufáme, že všechny děti přijedou změřit své síly se
soupeři. A pozor!!! Povinným vybavením je přilba.
Luděk Hykl

Fotografie
z letošních
Bělečských
okruhů
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FOTBAL DOROST
Dorost SK Lhota
V 17. kole přivítali lhotečtí na domácím hřišti v bělečském azylu tým AFK
Tuchlovice, kterému podlehli 1:5. Branku vstřelil David Štulík.
V dalším kole jsme už nastoupili na trávníku SK Lhota a porazili tým Hrdlíva 3:1,
kdy branky dali František Kougl, Jaroslav Kraus a Petr Dacej.
V 19.kole jsme jeli k utkání na Slavoj Kladno a na velmi špatném terénu jsme
utrpěli debakl vysoko 11:1. Naším jediným střelcem byl Radek Danda.

Tabulka:
1.

Unhošť

20

15

2

3

63:14

47

2.

Tuchlovice

19

14

2

3

59:13

44

3.

Brandýsek

19

13

2

4

61:22

41

4.

Slavoj Kladno

19

12

4

3

64:25

40

5.

Hostouň

19

11

1

7

70:34

34

6.

Lhota

19

8

1

10

39:61

25

7.

Stochov

19

7

2

10

33:37

23

8.

Libušín

19

7

2

10

38:51

23

9.

Vinařice

19

5

2

12

49:54

17

10. Hřebeč

19

2

2

15

21:111

8

11. Hrdlív

19

1

0

18

15:90

3

FOTBAL MUŽI
Ve 22. kole jsme odcestovali na trávník celku SK Doksy, kde jsme prohráli 5:1.
Gól dal Karel Hykl a červenou kartu viděl Zdeněk Trousil ml.
O týden později jsme přivítali Hostouň, které jsme podlehli 1:5. Naši branku vstřelil
Karel Prach.
Ve 24. kole jsme v Kamenných Žehrovicích prohráli 4:0 a vyloučeni byli Karel
Hykl, který dostal 2 žluté karty, a Ondřej Tyburec.
Ve 25. kole jsme doma přivítali SK Pchery, se kterým jsme prohráli 0:4.
Na poslední utkání okresního přeboru jsme zavítali do Knovíze, kde jsme
s domácím Sokolem prohráli 6:2. První náš gól si domácí srazili do branky sami,
druhý přidal z pokutového kopu Diviš.
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Konečná tabulka

1. Braškov

26

20 3

3

93:29

63

2. Doksy

26

19 1

6

72:44

58

3. Hostouň

26

17 4

5

70:44

55

4. Kablo Kročehlavy

26

12 6

8

56:33

42

5. Libušín

26

12 4

10

52:45

40

6. Knovíz

26

12 2

12

57:55

38

7. Pchery

26

11 4

11

48:53

37

8. Novo Kladno

26

10 6

10

71:61

36

9. Hřebeč

26

10 5

11

47:52

35

10. Kamenné Žehrovice

26

9

4

13

44:53

31

11. Sparta Kladno

26

8

5

13

39:58

29

12. Velká Dobrá „B“

26

7

5

14

47:70

26

13. Neuměřice

26

6

3

17

56:83

21

14. SK Běleč

26

2

2

22

24:96

8

Do I.B třídy postoupil Braškov.
Do III.třídy sestupují Běleč, Neuměřice a Velká Dobrá“B“.

SK Běleč jede obhajovat Poháry v Sýkořici.
Dne 30.6.2007 od 9:00 nastoupíme proti domácímu týmu Sýkořici.
Doufám, že nás přijdete povzbudit.
-lp-

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-);
Lukáš Prach (-lp-)

- 12 -

