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KURÝR

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BĚLEČ

Zprávy z obce

Vážení spoluobčané,
jaro už je za rohem a nesměle vystrkuje své první posly slunečním
paprskům vstříc.
Po dlouhé, depresivní zimě nalaďte na svých tvářích jarní úsměv,
nachytejte na slunci co nejvíce vitamínu D, udělejte si procházku do
probouzejícího se lesa, poslechněte si ráno zpěv ptáků a hned bude
ten pohled na okolní svět trochu optimistický!
Silnice nám „rozkvetly“ barevnými dresy probudivších se cyklistů,
z dálky se ozývá zvuk Harleye – to motorkáři vyjeli, přes obec opět
projíždí návěsy se štěrkem – lom ve Zbečně začal fungovat, dětské
hřiště je zaplněno dětmi a také odpadky, sníh slezl a objevily se
hromádky psích hovínek, na rybníku hnízdí divoké kachny, kontejner na
bioodpad se rychle plní, protože uklízíte své zahrádky – no prostě jaro
je tady a v neděli po prvním jarním úplňku i Velikonoce.
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Prožijte si klidné a prosluněné Velikonoční svátky tak jak zákon
nařizuje, bohužel bez návštěvy malých koledníků. Oni to rok vydrží a
příště si to vynahradí.

Krásně malovaná vajíčka, zahradu plnou sluníčka,
přejeme Vám ze srdce, krásné Velikonoce!
jd

Vajíčková pomazánka ze zbylých velikonočních vajec
1 ks cibule
špetka soli
4 lžíce pomazánkové máslo
2 tavené sýry
dvě lžičky hořčice plnotučná špetka pepře
2 vejce natvrdo
2 lžíce majolky
Pomazánkové máslo, sýry a majolku utřeme do pěny. Cibuli nakrájíme
na jemno a vmícháme do pěny, přidáme hořčici, nastrouháme uvařená
vejce, promícháme, necháme chvíli uležet a vejce jsou zužitkovaná!
Dobrou chuť…

jd
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Zprávy z Obecního úřadu
Cesta k Dubině
Ne nadarmo se říká, že pravou váhu věcí poznáme, až ve chvíli, kdy je
ztratíme. Je to již téměř rok od uzavření cesty k Dubině. Pomalu a v tichosti
došlo v minulých letech k likvidaci této důležité komunikace. Pro mnohé
z nás to byla jistě velká a nepochopitelná rána a velké zklamání. Bylo těžké
pochopit, jak je možné, že zmizí cesta, která tu byla takzvaně „odjakživa“.
Jelikož je mezi námi stále mnoho dobrých lidí, kteří chápou význam těchto
prvků v krajině, otevírá se nám nová naděje. Po dohodě s vlastníky a pachtýři
pozemků v této lokalitě začne příprava na znovuobnovení průchodnosti této
části obce. Součástí napojení se stane také komunikace K lomu a cesta
K Dubině tak získá přímou návaznost na horní náves Na Drahách. Radost
z takového činu je umocněna tím, že se vše odehrává na základě dobré vůle
zúčastněných a s respektováním vlastnických vztahů. Děkujeme!

Oprava mostu V Lipkách
S největší pravděpodobností nás v letošním roce čeká několik let plánovaná
oprava mostu v lokalitě V Lipkách. Investorem stavby je Středočeský kraj
v zastoupení Krajské správy a údržby silnic. V současné chvíli je vydané
stavební povolení a probíhá výběr dodavatele stavby. V případě úspěšného
přidělení finančních prostředků dojde ve směru na Zbečno k dlouhodobé
uzavírce silnice 201 a k vytvoření náhradní objízdné trasy. Předpokládaná
délka uzávěry je plánovaná na cca 6 měsíců. Pokud dojde ke zpoždění
příprav a k zahájení stavby v podzimních měsících, dá se předpokládat
termín delší. V souvislosti se stavbou mostu dojde v této části obce
k vykácení 16 vzrostlých stromů, převážně lip a tak lokalita, bohužel, ztratí
mnoho ze své hrdosti. Za pokácené stromy bude provedena náhradní
výsadba. Učiněno tak však bude zřejmě v jiné části obce. Součástí opravy
mostu přes Vůznici je jeho rozšíření a zvýšení nosnosti. Do budoucna tedy již
nebude platit omezení hmotnosti nákladních vozů do 25 tun a je možné tak
předpokládat jisté zvýšení nákladní dopravy přes naší obec. Plánovanou
objízdnou trasu přes Šarváš zhodnotilo Zastupitelstvo obce jako
nedostatečnou z hlediska kapacity a stavu této poměrně úzké komunikace, a
tak bude objízdná trasa předmětem dalších jednání. Je potřeba nalézt
vhodný kompromis přijatelný pro všechny strany.
Bělečský kurýr
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Hřbitov
V průběhu měsíce ledna se naskytla možnost požádat o dotaci na opravu
hřbitovní zdi z Fondu pro údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny Ministerstva životního prostředí. Byla tedy vytvořena
zjednodušená dokumentace dle plánů z roku 1927, která předpokládala
opravu vybraných částí zdi. Záměrem byla oprava přední vstupní části
s bránou a brankou a uvedení zadní části hřbitova do původní podoby z 20.
let. Součástí záměru bylo také vytvoření zadní vstupní branky o rozměrech a
vzhledu branky přední. Dokumentace byla předložena stavebnímu úřadu
Magistrátu města Kladna, od kterého jsme získali souhlasné stanovisko.
Bohužel se i přes rychlé jednání nepodařilo včas podat žádost o dotaci.
Připravené prostředky z fondu byly vyčerpány během jediného dne po
otevření výzvy. Dokumentace tak zůstává připravena pro další vhodný dotační
titul. Předpokládané náklady na opravu činí 300 000 Kč. Projekt byl
připravován společně s MAS Mezi Hrady.

Hřbitov - smlouvy
Žádáme všechny, kteří tak ještě neučinili, o navrácení podepsaných smluv o
nájmu hrobového místa a zaplacení poplatků za jejich užívání.

Svoz bioodpadu z domácností
Nový obecní systém svozu bioodpadu z domácností se osvědčil. Bioodpad
odvážíme v týdenním režimu přímo z místa bydliště. Nádoby o objemu 60l
jsou vhodné pro ruční manipulaci a jsou v dostatečném množství k dispozici
na Obecním úřadě. Cena za 1ks je 240,-Kč. V případě objednávky doručíme
nádoby k nemovitosti a platbu lze zaslat převodem na účet obce. Zbývající
kapacita korby multikáry je využita pro sběr bioodpadu z obecních pozemků,
a tak jezdíme do kompostárny plně vytíženi.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Kontejner na objemný odpad bude přistaven na Velký pátek 2. 4. 2021 na
obvyklá místa v obci (Obecní úřad, dětské hřiště, rybník). Odvoz bude
uskutečněn na Velikonoční pondělí 5.4.2021. Kontejner na nebezpečný
odpad bude k dispozici na Boží hod velikonoční 4. 4. 2021 před Obecním
úřadem v době od 7:30 do 11:00 hod.
Bělečský kurýr
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Drobné investiční akce a opravy
Během měsíce února a března proběhlo dle plánovaného rozpočtu několik
menších i větších oprav na obecním majetku. Na Obecním úřadě došlo
k rekonstrukci elektrické, počítačové a telefonní sítě tak, aby stav odpovídal
aktuálním potřebám. Ve školce jsme využili její uzavření k výměně ohřívače
vody a k instalaci nového pískoviště. V kabinách SK Běleč byla provedena
oprava toalet.

Žádost o dotaci – vodovod
Přípravy na podání žádosti dotaci pokračují. Připravena je revize projektové
dokumentace, je vypracovaný nový rozpočet a prodloužené stavební
povolení. Během měsíce dubna budeme podávat žádost o dotaci z nové výzvy
z fondů Ministerstva zemědělství. Jedná se o potřebnou a velkou investiční
akci v hodnotě cca 12 000 000 Kč. Držme si palce.

Cesta – kabiny SK Běleč
Zastupitelstvo obce obdrželo během posledních několika měsíců několik
výzev týkajících se cesty 447/2. Obec Běleč, jako většinový vlastník
s podílem 19/20, je vyzývána k uvedení cesty do původní podoby a nápravě
právního stavu zprůchodněním. Učiněno je tak menšinovým vlastníkem o
velikosti podílu 1/20. Dále je poukazováno na přítomnost černé stavby,
technické části kabin SK Běleč a je požadováno její odstranění. Na podnět
menšinového vlastníka proběhla ve čtvrtek 18. března kontrolní prohlídka se
zástupcem stavebního úřadu Magistrátu města Kladna. Závěr z kontrolní
prohlídky nebyl prozatím učiněn. Nutno podotknout, že menšinový vlastník
získal podíl pozemku v roce 2012, tj. v době, kdy byl zastupitelem obce a
věděl jak o okolnostech skutečného stavu této komunikace, tak i o
skutečnostech, že chce obec Běleč vykupovat vlastnické podíly na této z části
veřejné komunikaci. Své podíly získala obec na základě kupních smluv v roce
2015 od několika vlastníků.
Lukáš Kocman, starosta
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Názory

Historie fotbalového hřiště
Hřiště bylo uděláno na jaře v roce 1943, za okupace! Bylo uděláno prakticky
načerno. Vlastníkem pole byl pan Vacek, propachtováno ho měl Karel Hykl. Byla
tam zaseta pšenice. Tenkrát se domluvili občané Bělče, že by mohli založit
fotbalový klub. Karel Hykl, Josef Bureš, Vršek, děda pana Rohly a další. A tak na
jaře roku 1943, se zaorala pšenice a udělalo se hřiště! Všechno to bylo uděláno
zadarmo a načerno. Bylo oploceno dřevěným plotem. Ve Bělči se nikdo nenašel,
aby to udal! Jinak by čekal na K. Hykla koncentrák za zaoranou pšenici! Možná,
že by to neodnesl sám. V roce 1962 přestal fungovat fotbalový oddíl, pro
nedostatek hráčů. V roce 1970 jsme opět založili fotbalový oddíl, jelikož nás
hodně hrálo v Bratronicích. Iniciátorem byl Josef Zaspal. A tak jsme pod
sokolovnou udělali dvě kabiny. Potom jsme se rozhodli, že bychom mohli
postavit kabiny u hřiště. Postavili jsme je svépomocí. Bylo odpracováno tisíce
hodin zadarmo! Nad Bratronicemi se začal stavět vojenský objekt. Několik
vojáků začalo hrát za nás. A tak jsme vyjednali s veliteli vojáků, jestli by nám
nemohli srovnat hřiště. Hřiště nám vojáci srovnali, ale dokončovací práce už
jsme si museli udělat sami. Bylo potřeba hřiště připravit na zasetí trávy. Státní
statek nám pomohl, že mohli zaměstnanci, traktoristé, upravit půdu pro zasetí
trávy a bylo to opět zadarmo. Opět to byl K. Hykl, který jezdil v té době
pásákem. Po roce 1989 se přihlásil pan Vacek o restituci za bělečské hřiště. Chtěl
pozemek, který by sousedil s obcí. Ten jsme nedokázali zajistit a tak obec
odkoupila pozemky za 550 000 Kč. Občané Bělče mohou být pyšní na to, jaké
máme hřiště. Teď se dokončila renovace kabin, tak že už jsou tam i slušné
záchody! Teď, pan Rohla nás chce tahat po soudech kvůli cestě, zasázeným
stromům, přístavku a příkopu, který jsme museli prohloubit kvůli vodě. Jsme
malá vesnice a všeho, co se nám podaří vybudovat, bychom si měli vážit a
neházet klacky druhým pod nohy! Pan Rohla má určitě jinou možnost, jak se
dostat na pole za hřištěm.
Karel Hykl
Poznámka k historii fotbalového hřiště – příspěvek od Lukáše Kocmana
Naši tátové a dědové nezažili jenom dobré časy. I tak dokázali vzít něco ze sebe a dát to
ostatním. Díky jejich odhodlání a odhodlání jejich drahých poloviček vzniklo všechno, co tu
dnes kolem sebe máme. A jsme na to pyšní. Že to bylo někdy na černo? To patřilo k té době.
Mnohé je dnes již jinak, něco však zůstává. Pořád se najde mnoho dobrosrdečných lidí
ochotných se rozdat. Važme si jich i těch, kteří to dělali před nimi.
Lukáš Kocman

Bělečský kurýr
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Informace
Sčítání 2021
Máte možnost sečíst se elektronicky, termín je prodloužen. Pokud se nesečtete
online, musíte od 17. 4 do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho
spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře, který se dostaví před Váš dům
v předem oznámeném termínu a vyčká na Váš příchod před Vaším domem.
Vyzvednout formulář a obálku si můžete také sami na kterémkoliv kontaktním
místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách
Českého statistického úřadu.
Vyplněný formulář v obálce odevzdáte nejpozději do 11. 5. na poště nebo ho
vhodíte do poštovní schránky. Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou
adresu a její odeslání je zdarma.
Jak vyplnit sčítací formulář?
Základní nápověda k vyplnění je přímo součástí listinného sčítacího formuláře u
každé jednotlivé otázky. Před vyplněním si prostudujte pokyny uvedené na
straně 2 formuláře. Abychom se všichni sečetli na jedničku, je třeba se držet
několika jednoduchých zásad.
Všechny informace uvádějte podle stavu, který platil o půlnoci z pátku 26.
března na sobotu 27. března 2021. Odpovědi pište výhradně černou nebo
modrou propiskou. Důležité:
§ Používejte velká tiskací písmena podle vzoru ve formuláři.
§ Pište přesně do bílých polí.
§ Do každého pole pište jen jeden znak, včetně háčků a čárek.
§ U dlouhých odpovědí použijte zkratku.
§ Tam, kde je možnost výběru z více položek, správnou odpověď označte
křížkem.
§ Křížkujte vždy jen jednu možnost, jestliže není uvedeno jinak.
§ Uděláte-li chybu, pole zaškrtejte a správnou odpověď napište vedle.
Na co se ptáme?
§ Sčítací formulář obsahuje o polovinu méně údajů než při minulém sčítání v
roce 2011. Zjišťujeme výhradně informace, které nejsou dostupné z databází
státu, a nejsou tedy zjistitelné jiným způsobem. Budete vyplňovat údaje o
domě či bytě, kde bydlíte, a o všech osobách, jež tam společně žijí.
§ Ve sčítání se ptáme, zda bydlíte ve vlastním nebo pronajatém, na plochu
bytu v metrech čtverečních, počet místností, vybavenost plynem a vodou a
způsob vytápění. Ve formuláři dále zjišťujeme i první bydliště po narození a
Bělečský kurýr
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místo obvyklého pobytu rok před sčítáním, informace o nejvyšším
ukončeném vzdělání, zaměstnání a místě pracoviště nebo školy.
§ Otázky týkající se národnosti a náboženské víry jsou dobrovolné. Je na vašem
rozhodnutí, zda na ně odpovíte. Pro vyplnění údajů o všech osobách, které v
bytě bydlí, potřebujete jejich jména, rodná čísla nebo čísla osobních dokladů
vydaných Českou republikou a data narození.
§ Neptáme se na žádné majetkové poměry ani na zdravotní stav.
Vzor průkazu komisaře

Krásné prožití Velikonočních svátků
přeje redakce Kurýra

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

-8-

RH
Březen 2021

