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ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BĚLEČ

Zprávy z obce
Slovo starosty
Každý rok se těším, co nám ten nový přinese. Nemohu říct, že by se
nám úvod toho letošního obzvláště vydařil. Nikdo z nás si ještě před
několika dny neuměl představit, jaká opatření současná situace
přinese. V tuto chvíli ještě asi nikdo nedokáže přesně určit, co nás
čeká. Kolem všech obchází strach v podobě obavy před nákazou
COVID-19. I doba zlá přináší mnohá pozitiva a jak český národ již
v minulých dobách mnohokrát ukázal, dokáže se semknout.
V posledních dnech nás provází velká vlna solidarity a odhodlání lidí,
kteří se staví do první linie, je obrovské. Poděkujme všem, kteří svým
nasazením chrání naše zdraví a životy a zároveň poděkujme všem
obyčejným lidem za to, že s velkou odpovědností přistupují k přijatým
opatřením. Kdy více než dnes v sobě potřebujeme uchovat vnitřní sílu a
pokoru. Věřím, že nastalá situace nám více otevře oči i srdce a my si
uvědomíme, které věci jsou pro nás v životě opravdu důležité.
Jen společně to zvládneme.
Lukáš Kocman

Jarní přání
Letošní jaro, ač těžce poznamenané, nám i přes to přináší krásné a
slunečné počasí. Všem bych chtěl popřát krásné Velikonoce, mnoho
příjemně strávených chvil s nejbližšími a těším se, že se v brzké době
vrátí život do zaběhnutých kolejí a budeme se opět beze strachu
setkávat.
Lukáš Kocman
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Změna ve vedení obce
Všichni jste jistě zaregistrovali změny, které proběhly na Obecním úřadě.
V sobotu 7.3. rezignoval na veřejném zasedání Jiří Rohla na post starosty a
zastupitele obce. Obecní zastupitelstvo se o tomto kroku poprvé dozvědělo
na veřejném zasedání, které proběhlo 20. prosince minulého roku. Za
podpory všech ostatních zastupitelů jsem se rozhodl převzít pozici starosty
dnem rezignace tak, aby byl co nejméně narušen chod Obecního úřadu.
Snahou zastupitelstva jako celku bylo, aby předání proběhlo s největší
součinností, podporou a předáním informací. To, jakým způsobem a za
jakých okolností proběhlo předání, leží ve svědomí nás dvou. Bývalému
starostovi děkuji za dlouholetou práci v obecním zastupitelstvu a do osobního
života mu přeji mnoho energie a více radostí. Rád bych jako novou členku
zastupitelstva přivítal paní Ludmilu Smržovou, která nastoupila jako
náhradnice dnem následujícím po dni rezignace 8.3. a chtěl bych jí popřát
mnoho sil a odhodlání.
Zastupitelům děkuji za projevenou důvěru a podporu a nejen jim, ale všem
občanům bych chtěl slíbit, že budu pozici starosty vykonávat svědomitě ve
prospěch všech občanů. Návrhy budu zastupitelstvu předkládat tak, aby
jejich řešení byla pro obec prospěšná a dlouhodobá a nevedla k mému
osobnímu prospěchu. Pro rozvoj obce nabízím vytrvalost, odhodlání a pokoru.
Lukáš Kocman, starosta

Náměty, nápady i kritika
Pokud máte pocit, že můžeme společně v obci něco zlepšit, že je určitá část
obce zanedbaná nebo že vám prostě jenom chybí určité informace,
pište mi prosím na: belec@belec.cz
volejte na: 731 158 828
nebo prostě přijďte a řekněte mi to.
Lukáš Kocman
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COVID - 19
Ochrana dýchacích cest
Do odvolání platí povinnost pro všechny občany, kteří se pohybují na
veřejném prostranství, zakrýt si dýchací cesty rouškou, šátkem nebo šálou
tak, aby se předešlo šíření kapénkové infekce. Opatření je nutné dodržovat,
pokud se pohybujete mimo své bydliště, tj. včetně pohybu v zaměstnání, ve
veřejné dopravě, v prodejnách a úřadech.
V této souvislosti obec zajistila ušití 500ks opakovaně použitelných textilních
roušek z vhodných materiálů. Ty budou k dispozici pro naše občany a budou
postupně distribuovány do poštovních schránek. Distribuce nejprve začne
pro občany z rizikové skupiny. Následně budou dodávány ostatním občanům.
Nabízí se nám také mnoho dobrovolníků na pomoc se šitím roušek. Pokud
nám můžete věnovat tkalouny a nepotřebné látky z vhodných materiálů (
látky, které lze žehlit a prát na vysoké teploty ), obec zajistí ušití a následnou
distribuci. Vhodné látky lze přinést po domluvě na Obecní úřad. Předem
děkujeme. V případě jakýchkoliv dotazů nebo pokud bychom na někoho
pozapomněli, kontaktujte prosím Kateřinu Kocmanovou na telefonu
605 573 565 ( i SMS), roušky budou k dispozici i v dětských velikostech.
Nevyužité roušky budou prozatím uloženy do obecních rezerv.
Pomoc občanům
Obecní úřad ve Bělči nabízí pomoc s nákupem potravin, léků a drogerie
zejména občanům z rizikové skupiny nad 65 let a občanům nacházejících se
v povinné karanténě. V případě, že se kdokoliv dostanete do tíživé situace a
nemůžete využít pomoc svých blízkých, obraťte se prosím bez obav na
starostu obce Lukáše Kocmana na tel. 731 158 828, k dispozici máme
několik dobrovolníků, kteří jsou ochotni případné zásobování zajistit.
Přijatá opatření v obci
V současné době je v naší obci uzavřena Mateřská škola, knihovna a kulturní
dům. Činnost přerušil sportovní klub SK Běleč a je také omezen provoz
obecního úřadu a pošty v Bratronicích. Prodejna potravin provoz neomezuje.
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Prosíme všechny občany, aby v maximální míře dodržovali veškerá
hygienická opatření zejména v místech, kde hrozí zvýšený přenos nemoci.
V naší obci se jedná hlavně o prostor obchodu, zastávky, obecní pumpy a
úřadu. Obec bude ohrožená místa ve své působnosti pravidelně dezinfikovat
chlorovým roztokem.
Veřejné zasedání v současných náročných podmínkách
Aktuálně řešíme, jakým způsobem budeme konat veřejné zasedání
zastupitelstva tak, aby zůstalo veřejné a bylo zároveň bezpečné. Nabízí se
nějaký způsob on-line přenosu přes web. O konkrétním způsobu realizace
veřejného zasedání, budeme včasně informovat. V žádném případě není
možné konat zasedání s vyloučením veřejnosti.
Základní státní informační linky:
Bezplatná informační linka ke koronaviru: 1212
Infolinky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
Jen v případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte: 155 a 112

Společenská rubrika
Poznámka redakce a OU Běleč:
Od června 2018 jsou na tomto místě uveřejňováni jubilanti pouze v souladu s pravidly dle GDPR.

Výročí
V měsíci březnu se dožívá významného životního jubilea
paní Božena Lébrová

Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.
Bělečský kurýr
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Informace
Hřbitovní řád
Pracujeme na přípravě nového hřbitovního řádu obce. V tomto případě máme cca 6
měsíců zpoždění. Pro obec vzniká s přijetím nového řádu nejen mnoho práv, ale
především povinností. Abychom splnili literu zákona, bude třeba evidovat větší množství
údajů, a to jak písemně do hřbitovní knihy, tak i elektronicky. V současném připraveném
řádu je několik problematických pasáží, které potřebujeme vyřešit. Čeká nás
pasportizace hřbitova, jehož součástí bude přesné zaměření jednotlivých hrobových míst
a příprava ploch pro nová hrobová místa. Každé hrobové místo bude mít tzv. svoji kartu,
kde budou zaznamenány veškeré dostupné údaje o zemřelých. Na hřbitovní řád jsou
navázány nájemní smlouvy, které budeme v nejbližší době také připravovat. V této
souvislosti prosím o pochopení současné komplikované situace.

Hřbitov
Jelikož nám na podobě hřbitova velmi záleží a chceme projevit úctu našim předkům také
tím, že se staráme dobře o místo jejich posledního odpočinku, proběhnou v nejbližší
době určité dílčí úpravy našeho hřbitova. Před hřbitov chceme umístit vitrínu, kde bude
vyvěšen hřbitovní řád a mnohé další informace pro návštěvníky. Opravíme vstupní bránu
s brankou. Hřbitov bude opatřen cedulí „hřbitov“ a obecním znakem. Větve z obce se již
nebudou likvidovat pálením v zadní části hřbitova. Proběhne poslední pálení větví a poté
se bude veškerý bioodpad vozit na kompostárnu v Bratronicích. Vyčistíme také zadní
část hřbitova do důstojné podoby a doplníme lavičky a vhodné nádoby na třídění
odpadu. Na podzim následně vysadíme 5 chybějících lip. Na letní suché měsíce
chystáme zajištění nádoby s vodou pro případ vyschnutí hřbitovní studny.

Dětské hřiště
V blízké době bude také dočasně uzavřeno dětské hřiště.
Potřebujeme dokončit některé práce, které byly plánované
ještě v loňském roce. Dojde k dosypání většího množství
zeminy k obrubníkům a k dorovnání ploch, z důvodů
bezpečného pohybu dětí. Poté bude hřiště oseto trávou a
osázeno keři v množství cca 60ks. Přirozenou bariéru tak
bude kolem celého hřiště tvořit nepropustný živý plot. A než
nám keře narostou, zabezpečíme prostor směrem k silnici proti vběhnutí dětí do
vozovky. Rádi bychom využili této doby, kdy není bezpečné se na hřišti scházet pro
přijatá opatření, abychom nechali zeleni určitou dobu na regeneraci a poté jsme mohli
hřiště plně využívat. Z minulého roku nás čeká také doplnění skákajícího panáka.
Bělečský kurýr
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Prostor pro pálení čarodějnic
Na již částečně upraveném prostoru za fotbalovým hřištěm bude odstraněna hromada
popela. Na vhodném místě bude vytvořeno ohraničené ohniště, kolem kterého
v průběhu roku ještě přibydou táborové lavičky. Získáme tak hezké místo pro setkání
kolem táborového ohně, kde si doufám, ještě v letošních letních měsících, zazpíváme.
Sečení přilehlých ploch zabezpečí obec.

Úklid na Obecním úřadě
V současnosti probíhá úklid Obecního úřadu, zejména prostoru zasedací místnosti.
K dispozici bude pro pořádané akce a zasedání opět kuchyňka a dvě toalety.
starosta

Odpady – informace, kam co patří a kdy
Velkoobjemový odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na obvyklá
místa ( OÚ, dětské hřiště, rybník ) na Velký pátek 10. dubna a
odvoz bude uskutečněn na Velikonoční pondělí 13. dubna.
Do kontejneru můžete ukládat veškerý objemný odpad jako je
nábytek, matrace, dveře, okna, lakované dřevo atd., do kontejneru
naopak nepatří suť, papír, plasty, sklo, kovové předměty, bioodpad
a nebezpečný odpad. Udržujte prosím pořádek kolem kontejnerů a
využívejte účelně celý prostor.

Kontejner na nebezpečný odpad
Kontejner bude přistaven před Obecním úřadem na Boží hod velikonoční v neděli
12. dubna v době od 7:30 do 11:00 hod. Do kontejneru lze ukládat pneumatiky,
asfaltovou lepenku, azbestové tvarovky a eternit, staré a nespotřebované barvy, ředidla,
motorové oleje, baterie, úsporné žárovky a zářivky Dbejte prosím pokynů pověřeného
pracovníka.
Bělečský kurýr
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Bioodpad z domácnosti
Bioodpad z domácnosti lze nejlépe zpracovat na vlastní zahrádce
v kompostu. Dále jsou k dispozici pravidelné odvozy hnědých nádob,
každé sudé úterý společností AVE. Známku i nádobu si zajistíte na OÚ.
Svozy začínají tento rok v úterý 31. 3. a končí taktéž v úterý 27. 10.

Stavební suť, objemný bioodpad
Suť z rekonstrukcí a oprav lze vozit k recyklaci do Cihelny v Bratronicích. Stejně tak lze
likvidovat větší množství bioodpadu na stejném místě v kompostárně. Lze sem ukládat
zeminu, trávu, listí, pařezy a veškeré chemicky neošetřené a nelakované dřevo.

Kovový odpad
Co patří do kovového odpadu? Veškeré čisté kovy jako železo, hliník, měď, mosaz, olovo.
Do kovového odpadu lze také ukládat kombinované materiály ( např. neoddělitelné části
z železa a hliníku ), kabely včetně izolací a to jak hliníkové, tak i měděné, elektromotory
a transformátory. Dále sem patří odpad z domácností tj. plechovky od nápojů a konzerv.
Tyto odpady prosím ukládejte u kovového kontejneru pod kulturním domem. Plechovky
prosím ukládejte roztříděné v zavázaných pytlích a drobný kovový materiál v nádobách.

Elektroodpad, oleje a tuky z domácnosti
Ukládat jej lze před malý sklep pod kostelem. Patří sem lednice, sporáky, pračky, televize
a drobné domácí spotřebiče, zjednodušeně řečeno všechno, co má šňůru do elektrické
zásuvky. Neodkládejte zde prosím nekompletní zařízení a udržujte pořádek. Patří sem
také oleje a tuky z domácností, uložené v uzavíratelné nádobě, nejlépe v PET-lahvi.

Papír, plast, sklo
Ukládejte je prosím do označených nádob tak, abychom neznečišťovali naše okolí.
Kartonové krabice vždy rozkládejte a nevhazujte do nádob silně znečištěný papír a plast.
Skleněné věci, které neprojdou otvorem, je třeba doma rozbít ve vhodné nádobě a
vzniklé střepy poté vsypat do kontejneru tak, aby okolí zůstalo čisté. V žádném případě
neodkládejte objemné skleněné předměty vedle kontejneru. Ty ukládejte případně do
velkoobjemového odpadu.
Děkuji všem, kteří pečlivě třídí odpad.
Za velkoobjemový a nebezpečný odpad naše obec platí, naopak za kovové odpady,
elektrospotřebiče, papír, plast a sklo peníze obec získává.

Bělečský kurýr
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Zprávičky z naší školičky
Dobrý den milí čtenáři Kurýra,
po měsíční pauze se opět hlásíme se zprávami ze školky. Dnes na vás čeká
spousta hezkých vzpomínek, ale i bohužel neveselá současnost.
Ale v vraťme se zatím na začátek února, kdy jsme si školku plně užívali. Hned
5.2. proběhlo v MŠ vyšetření očí, zajištěné společností Prima Vizus.
Screeningové vyšetření očí odhaluje u dětí problémy jako astigmatismus,
šilhání, dalekozrakost, krátkozrakost. Z výsledku vyšetření pak vyplývá
doporučení, zda je vhodné řešit nález s očním lékařem, nebo zda je vše
v normě. Mnoho rodičů toto preventivní vyšetření dětského zraku využilo.
Další den 6.2. nás pak čekal dopolední projekt Malé technické univerzity –
tentokráte na téma Malý architekt.
Děti se seznámily s novými pojmy –
architekt a technický výkres,
obvodová zeď, příčka…. Dozvěděly
se, že postavit dům není úplně
jednoduché, a že je potřeba
dodržovat určitá pravidla. Naučily
se pracovat se zjednodušeným
technickým výkresem a na jeho
základě postavily půdorys domu,
do kterého pak umístily kuchyň,
toalety, skříně, stoly, postele apod.
Nabyté znalosti z Malého architekta pak děti využily o měsíc později při
dalším projektovém dopoledni – 5.3.2020. Tentokráte na téma
Malý projektant. Tam už děti bez problému dle tech. výkresu postavily
půdorys domu, umístily vybavení a začaly řešit, jak to v domech funguje –
Bělečský kurýr
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proč se svítí, teče voda z kohoutku a také pak odtéká pryč. Seznámily se
s dalšími pojmy – elektrárna, trafostanice, elektrikář, vodárna, čistírna
odpadních vod a instalatér. Do postavených půdorysů pak přivedly elektřinu,
vodu i odpad (vše dle barevného značení v tech. výkresu).
A protože bylo moc hezké dopoledne pokračovali jsme i na zahradě MŠ a to
vytyčením půdorysu domu pomocí kolíků a barevných izolep. Děti měly velkou
radost a tvoření je opravdu bavilo, třeba mezi nimi jednou najdeme budoucí
architekty, projektanty a stavitele.

V pátek 14. února jsme s dětmi linkovým autobusem vyrazili na dopolední
výlet do kladenského divadla Lampion. Čekalo nás nádherné představení
Myši patří do nebe. Zamyšlení nad tím, co se stane, když někdo zemře,
dostane se do nebe, kde je sice dobře, ale chybí tomu ….. takříkajíc život.
Příběh o přátelství i nepřátelství a tom, že i když si z celého srdce něco
přejeme nemusí to vždy dopadnout dobře a podle našich představ. Naštěstí
zde příběh skončil opravdu pohádkově:-) Celé představení bylo doprovázeno
úžasnou rytmickou hudbou a nástroji, na které si po představení děti mohly
zahrát.
V pondělí 24. února mělo do školky dorazit maňáskové divadlo s pohádkou O
zakletém lese, bohužel návštěvu z technických důvodů zrušilo. Nám to ale
Bělečský kurýr
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nevadilo, neboť týden předtím jsme měli celý pohádkový a děti si vyzkoušeli
zahrát jednoduché pohádky sami.
Následují den 25. února jsme si pak užili v KD Běleč, kde jsme vyměnili
cvičení za pohádkový karneval. Děti přišly v krásných maskách, užily si tance
i mnoha soutěží a nechyběla také odměna za nejhezčí masky. Kdo vyhrál?
No, přece úplně všichni .

V únoru jsme také připravili dvě besedy pro rodiče.
První byla s klinickou logopedkou paní Mgr. Kozákovou na téma správné
výslovnosti a její důležitosti při přechodu do základní školy. V rámci besedy
proběhla i depistáž a individuální konzultace s logopedkou.
Druhá beseda byla se speciální pedagožkou paní Mgr. Drvotovou
z Pedagogicko-psychologické poradny STEP. I ta byla zaměřena na školní
zralost – fyzický, psychický a sociální vývoj dítěte s důrazem na základní
znalosti a dovednosti, které by si měl předškolák osvojit. Rodiče na této
besedě využili možnosti nákupu odborné a metodické literatury k tématu.
Účast rodičů na obou besedách nás velmi mile překvapila, zájem byl velký a
ohlas na besedy velmi dobrý. Takže do budoucna plánujeme i další setkání.
Bělečský kurýr
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A teď trošičku organizačních věcí:
MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚLEČ
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
ZÁPIS DĚTÍ SE KONÁ DNE:
13. května 2020
14:45-17:00 hod.
k zápisu přineste:
rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
potvrzení o trvalém bydlišti dítěte (pokud není shodné s rodiči)
předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou
pediatrem
Tiskopis
,,ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE“
si vyzvedněte ve dnech:
1. 4. - 30. 4. 2020
v době 8:00 – 16:15 hod. v mateřské škole

Přerušení provozu Mateřské školy
od pondělí 16.3.2020 do odvolání.
Vzhledem k aktuální nepříznivé epidemiologické situaci a z důvodu
preventivního se rozhodl zřizovatel Obec Běleč ve spolupráci
s ředitelkou mateřské školy přistoupit k dočasnému přerušení provozu
Mateřské školy Běleč.
Rozhodnutí bylo učiněno na základě doporučení Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy vydaného k preventivnímu opatření Ministerstva
zdravotnictví, které se týká uzavření škol.
O vývoji situace budeme informovat prostřednictví webových stránek
školy.

Děkujeme za podporu a přejeme všem pevné zdraví, za děti i zaměstnance
školky,
Petra Škodáková
Bělečský kurýr
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Z dění v obci

Poděkování za realizaci kulturních a
společenských akcí
Rád bych poděkoval celému našemu realizačnímu týmu, že vytvořil po celé
zimní období mnoho hezkých společenských akcí. Bylo to fajn. Těším se, až
nastane vhodnější doba, že budeme pokračovat.
Děkuji realizačnímu týmu:
Zuzaně Kniežové, Petře Michálkové a celé její rodině, Janě Dvořákové a
Petře Škodákové.
Děkuji našim bělečským muzikantům:
Ladislavu Kniežovi, Jiřímu Poláčkovi, Josefu Pekařovi a Hance Burešové.
Děkuji Petrovi Součkovi za vyčerpávající přednášku o houbách a Ivaně
Teskové za krásnou přednášku na téma Korea.
Děkuji celému divadelnímu spolku z Lán za obohacující divadelní
představení
A nakonec děkuji všem, kteří přišli, pomáhali a měli radost ze společného
setkání.

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.
Bělečský kurýr
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