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KURÝR

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BĚLEČ

Krásné prázdniny školákům a studentům.
Všem ostatním občanům Bělče hezké
léto a příjemnou dovolenou přeje
redakce Kurýra
Zprávy z obce
Aktuální zprávy obecního zastupitelstva
V pondělí 17.6.2019 proběhlo zasedání obecního zastupitelstva.
Upozorňujeme občany, že v následujících měsících bude probíhat
kompletní rekonstrukce dětského hřiště. Bude proto z tohoto důvodu
UZAVŘENO, aby zde mohly probíhat stavební práce. Žádáme občany o
zvýšenou pozornost v okolí staveniště.
Zároveň touto cestou oslovujeme tatínky a dědečky k případné pomoci
při drobných pracích při úpravách terénu nového hřiště, které si
chceme udělat svépomocí. Termíny budou předem vyhlášeny.
Po domluvě bylo rozhodnuto, že OÚ nabídne stávající herní prvky
k odprodeji. Cena bude určena po vzájemné dohodě. Případní zájemci
se mohou přihlásit na OÚ.
Hodnotil se vizuální stav naší obce, veřejného prostranství. Psí bobky,
neustálé téma. Bude provedena kontrola svozových nádob
v jednotlivých číslech popisných.
Bylo konstatováno, že naše obec je jedno velké parkoviště soukromých
vozidel, která stojí na obecních pozemcích. Je nepochopitelné, že
někteří občané mají možnost parkovat na svém dvoře, ale raději
vozidla nechávají na obecním, před vraty. Jak mají naši zaměstnanci
tyto pozemky udržovat? Jedná se většinou o zatravněné plochy, ve
kterých zůstávají po parkování vyjezděné koleje. Proč??? Někteří
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občané opravdu nemají místo na parkování, proto jim toto na obecním
pozemku před vjezdem do jejich nemovitosti tolerujeme.
V obci jsou dvě místa, ze kterých nechceme v žádném případě udělat
parkoviště a to je obecní náves a parkoviště před Obecním úřadem.
Náves byla upravena do této podoby 7. dubna 1931, v té době byly též
vysazeny lípy kolem náměstí. Již v květnu roku 1931 schválilo obecní
zastupitelstvo, že budou kolem náměstí zasazeny výstražné tabulky, že
se veškerá jízda vozidly po náměstí zakazuje a zároveň i parkování
veškerých povozů pod pokutou Kč 50,-. Již tehdy si naši předkové uměli
sjednat pořádek. Znovu proto upozorňujeme, že obecní náves –
travnatá plocha - není určena k parkování soukromých vozidel. Již
několikrát jsme majitele vozidel upozorňovali, ale tato situace trvá!
Parkoviště před obecním úřadem je z jedné třetiny soukromé, ostatní
plocha je obecní a slouží k parkování návštěvníkům budovy obecního
úřadu a mateřské školy, je dohoda s ČSAD o možném občasném
parkování autobusu. Tento prostor není v žádném případě určen „k
uskladnění osobních vozidel, která nemám kam postavit“! V jiných
obcích také neparkují lidé se soukromými vozidly před budovou OÚ.
Zatím tuto situaci neřešíme „parkovací“ vyhláškou, ale formou
upozornění ze strany obce.
Pokud máte nějaké připomínky ke stavu obce. máte možnost svoji
námitku, připomínku, upozornění na závadu napsat a poté vhodit do
poštovní schránky na dveřích OÚ.
Tak jako v minulém roce vyhlašujeme v letních měsících úsporné
opatření s vodou, aby se dostalo na všechny občany. V případě velkého
sucha bude starostou obce vyhlášen úsporný stav.
Voda z hydrantu na návsi je pro občany Bělče, platí ji obec, občané
Bělče nic neplatí. Občané, kteří nemají vodovod si mohou zažádat na
OU a vyzvednout klíč od veřejného hydrantu. Je určena pouze na
vaření, ne k zalévání a jako užitková. Hydrant je uzamčen proto, že si
vodu čerpali projíždějící chataři do plastových barelů.
Voda z obecních studen není určena k zalévání, pouze jako užitková
pro domácnost a k napájení zvířat.
Zdroj vody pod kostelem je určen k užitkové spotřebě, částečně
k zalévání – pouze v případě, že je v hořejší studni dostatek vody a
pochopitelně v přiměřeném množství.
jd
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Informace
Poplatek za separovaný odpad
30. 6. 2019 končí splatnost poplatku za separovaný odpad
za rok 2019. Žádáme o úhradu dosud neuhrazeného
poplatku v úředních hodinách Obecního úřadu Běleč, tj.:
v pondělí od 8:00 – 11:00 hod.nebo
ve středu od 8:00 – 11:00, případně od 18:00 -20:00 hod.

Dovolená v obecní knihovně
Ve dnech 24. 7. 2019 a 31. 7. 2019 bude knihovna uzavřena z důvodu
dovolené.

Neznámý návštěvník místního hřbitova.
Na upozornění občanů, že se v prostoru místního
hřbitova zdržuje neznámý člověk, spící mezi hroby a
na lavičce uvnitř hřbitova, bylo provedeno několik
kontrol s negativním výsledkem. Občané byli
informováni veřejným rozhlasem. Zároveň jsem
požádal o pomoc Policii ČR. Byla přislíbena kontrola
prostor hřbitova ve večerních i ranních hodinách.
Dotyčný se již neobjevil.
V případě, že na hřbitově zpozorujete nějakého cizího
člověka, který se nestará o hrob svých předků, buďte
obezřetní a případně informujte policii.
Nikdy není opatrnosti nazbyt.
starosta
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Z dění v obci
Kdo je STAREJ PÁN?
Kapela „Starej pán“ se zaměřuje na jazzové a bluesové skladby od 20. do.
60. let minulého století. Název kapely je odvozen podle kultovní sklady Petra
Skoumala „Starej pán sedí a poslouchá jazz“.
Kapela sdružuje muzikanty z Kladenska, dva jsou přímo ze Bělče (L. Kniežo a
J. Poláček). V pátek 2.8.2019 vystoupí v Bělči ve složení:
Nina Brozová – zpěv
František Broza - klarinet
Jiří Mika – kytara
Ladislav Kniežo - klávesy
Jiří Poláček – basová kytara
Pavel Prošek – bicí

Bělečský kurýr

-4-

Červen 2019

DRUHÉ BĚLEČSKÉ ZPÍVÁNÍ
Sešli jsme se parketu pod Kulturním domem.

Zpívá nás stále více…
Bělečský kurýr

-5-

Červen 2019

Pozvánka
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Zprávičky z naší školičky
Dobrý den milí čtenáři Kurýra,
další měsíc za námi a my se opět hlásíme se zprávičkami ze školky – pro
tento školní rok již s posledními.
Koncem května ve středu 22.5. proběhlo ve školce společné fotografování, a
tak mají děti památku na školní rok 2018-19. Další týden ve čtvrtek 30.5.
jsme to ve školce pěkně roztančili s „hawaiskou“ zumba show. Děti se
výborně bavily, tančily, zpívaly i soutěžily. Zkrátka již téměř letní nálada.
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Poslední květnový den si také děti užily dopoledne plné her a oslavy
dětského dne.
A už tu máme poslední školní měsíc – červen. Měsíc plný akcí a zábavy.
Hned první červnový týden jsme měli nazvaný – týden bezpečnosti. Během
tohoto týdne se děti seznamovaly se integrovaným záchranným systémem
naší země. A nezůstalo pouze u teorie.
Ve středu 5.6. k nám do školky přijel vůz státní policie Unhošť – děti tak měly
možnost nahlédnout na život policisty, nechyběla základní poučení, jak se
chovat, když nám něco hrozí, když se ztratíme, nebo co dělat, když někdo
někomu ubližuje apod. Také si děti mohly vyzkoušet neprůstřelnou vestu a
prohlédnout další zásahové náčiní.
Ve čtvrtek 6.6. opět do školky dorazil vůz – tentokráte se ale jednalo o sanitu
se zraněným medvědem. Zkušený záchranář na plyšovém medvědovi (o
výšce 190 cm) ukazoval dětem základy první pomoci. Děti si tak zkusily
například masáž srdce, dozvěděly se, jak volat záchrannou službu a co je
důležité jim sdělit. Také si vyzkoušely, že isotermická folie opravdu hřeje a
dozvěděly se, proč je důležité v autě vozit dobře vybavenou lékárničku.
V pátek 7.6. nastala malá změna. Žádný vůz nepřijel, ale za to my jsme se
vydali linkový autobusem do Kladna prohlédnout si stanici hasičského
záchranného sboru. Hasiči nás provedli garáží, ukázali nám jednotlivá
záchranná auta a jejich nářadí na vyprošťování a hašení požárů.
Z velikánských aut se tak na malou chvilku staly prolézačky a věřte, že to
dalo fyzicky zabrat. Nechyběla ani ukázka šplhu po laně, a hlavně sjíždějí po
tyči z patra do garáže. To se dětem velmi líbilo. Nakonec prohlídky dorazilo
ze zásahu auto s vysouvacím žebříkem. To byl opravdu zážitek, neboť
všechny děti nebojácně vylezly na plošinu pod žebříkem a řádně auto
prozkoumaly.
A co všechny tři dny spojovalo? Kromě procvičení znalosti telefonních čísel
158,150 a 155, to bylo hlavně blikání majáků a houkání sirén, které
nemohlo samozřejmě chybět.
Bělečský kurýr
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Hned další týden ve středu 12.6. nás čekal celodenní výlet za mašinkami do
železničního muzea v Lužné u Rakovníka. Na cestu jsme se vypravili
linkovým autobusem do Zbečně a odtud už pěkně jen po kolejích. Dětem se
staré vláčky moc líbily, projeli jsme se také malou mašinkou a výlet zakončili
v restauraci Lebeda dobrým obědem.
V pondělí 17.6. nás čekal polodenní výlet autobusem do Lán, kde jsme po
naučné stezce dorazili až lánské obůrce. Cestou jsme se seznamovali se
stromy a zvěří žijící v našem okolí a odměnou v obůrce nám byl pohled na
daňky a v jezírku na ryby jimž vévodil velký jeseter. Děti byly velmi statečné,
neboť procházka po naučné stezce byla cca pětikilometrová a všechny ji
zvládly.
V úterý 18.6. jsme vyrazili na poslední plavání. Všichni plavecký kurz zvládli
na jedničku a obdrželi takzvané mokré vysvědčení. Příští rok budeme chodit
plavat zase.
Ve čtvrtek dopoledne 20.6. jsme byli pozváni na prohlídku farmy pana
Michálka. Děti prozkoumaly kombajn, svezly se traktorem, snažily se
Bělečský kurýr
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poznávat jednotlivé zemědělské stroje a nakonec nás čekala „přehlídka
prasátek“ – a jak jsme viděli, nejen naše děti občas neposlouchají. Jedno
malé selátko se také rozhodlo vydat na výlet místo na přehlídku. Bylo však
chyceno, a tak jsme si ho mohli alespoň pohladit.

A máme tu pátek 21.6. 2019, velký
den pro naše dvě předškolačky –
Elišku a Yaničku. Odpoledne od
16.00 hod. totiž proběhlo velké
rozloučení s nimi, a i s celým školním
rokem.
Děti si připravily básničky a písničky,
rodiče i prarodiče dorazili v hojném
počtu a besídka na rozloučenou se
velmi podařila.
Dalo by se říci, že teď už jsme na
konci. Ale ještě máme před sebou
poslední týden, a i ten bude ozdoben
výletem. Ve středu nás totiž čeká
exkurze do kamenolomu ve Zbečně.
Bělečský kurýr
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Vyrazíme ráno linkovým autobusem do Sýkořice a pak už pěkně po svých až
ke kamenolomu. Děti se dozví, jak to v kamenolomu chodí a jak se ze skály
tvoří drobné kamení (a možná to bude i s odstřelem).
Jak vidíte opravdu se ani chviličku nenudíme.
Ještě připomínáme, že provoz školky bude ukončen 28. června 2019,
v červenci a srpnu bude školka pro veřejnost uzavřena. Zahájení nového
školního roku pak bude v pondělí 2. září 2019.
Na konec zpráviček bych ráda za děti i za nás zaměstnance poděkovala
všem, kteří nás ve školce podporujete a pomáháte nám, velký dík paní
ředitelce, která se o nás hezky stará a za všechny přeji krásné pohodové
léto.
Petra Škodáková

Na úplný závěr ještě přikládám slova naší paní ředitelky:

„Školní rok opět utekl jako voda. Myslím, že jsme si ho společně s dětmi
řádně užili. A v jeho závěru bych chtěla popřát budoucím školákům zdárný
vstup do 1. třídy „té velké školy“, výborné výsledky a spoustu úspěchů; jejich
rodičům zejména trpělivost, co nejméně starostí a co nejvíce radostí ze
svých dětí.
Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům mateřské školy za jejich
kvalitní práci, zřizovateli (obci Běleč) za podporu a spolupráci, a i všem
ostatním, kteří nás podporují, přeji léto plné sluníčka a pohody.“
Lenka Zíková
Ředitelka mateřské školy
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Vážení spoluobčané, milé děti,
přejeme Vám „co nejdelší prázdniny“,
slunečnou dovolenou, ať nás sucho moc
netrápí, houby rostou, prostě

krásné letní měsíce
OZ Běleč

Bělečský kurýr, zpravodaj Obecního úřadu Běleč
vydává: Obec Běleč, člen mikroregionu Bratronicko, Běleč 64, 273 63 pošta Bratronice
telefon: 312 659 151, e-mail: kuryr@belec.cz, internet: www.belec.cz
Registrace na Ministerstvu kultury e.č. MK ČR E 10593
Příspěvky dodejte na OU Běleč nebo e-mailem do 10. dne v měsíci.
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