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Životní výročí - blahopřejeme

Září pan Václav Bednář Běleč 21 79 let
Říjen paní Miluška Filipová Běleč 43 82 let
Listopad pan Stanislav Svatek Bzová 29 83 let

paní Emilie Dvořáková Běleč 46 75 let
pan Josef Svoboda Běleč 33 77 let

Co se chystá

Vánoční besídka se koná v neděli 19. prosince od 14.00 hodin v zasedací místnosti obecního 
úřadu v Bělči.

Třetí zasedání zastupitelstva obce proběhne 16. 12. 2010 od 19:00 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu. Jediným bodem bude schválení námitek k Zásadám územního rozvoje JK.

Čtvrté zasedání zastupitelstva obce se bude konat 29. 12. 2010 od 19:00 hodin v myslivecké 
klubovně na střelnici ve Bzové. Hlavním bodem bude schválení rozpočtu obce na rok 2011.

Aktuálně řešíme

V této rubrice bychom vás chtěli informovat o aktuálních věcech, které obec a obecní úřad v 
době vydání zpravodaje řeší, a o událostech, které se v nejbližších dnech a týdnech chystají.

Již  od  ustavení  zastupitelstva  se  zpracovává  nový  lesní  hospodářský  plán,  připravuje  se 
smlouva s novým lesním hospodářem a nová pravidla pro lesy na další roky. Sem mimo jiné 
patří změny v samovýrobě v lese, kdy tato samovýroba bude nově výhradně na popud lesního 
hospodáře a všechny práce v lese budou zveřejňovány na webových stránkách obce.

Silnice  Běleč  –  Bzová  je  problém,  který  tíží  především  občany  ze  Bzové.  Doprava  byla 
značením převedena na starou nevyhovující  silnici  přes  Elbančice,  ale  spolu  s  tím přestala 
Správa a údržba silnic udržovat silnici Běleč – Bzová. V letošním roce obec investovala cca 
250.000 Kč do opravy  povrchu  silnice,  platí  i  zimní  údržbu.  Vedení  obce  se  snaží  vyřešit 
problém tak, aby si silnici převzal do své správy kraj. Zároveň se bráníme návrhu Krajského 
úřadu vyškrtnout plánovanou silnici Běleč – Bzová ze zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje (ZÚR). ZÚR je vlastně krajský územní plán a nezapracování plánované silnice by mohlo 
znamenat, že se už žádná silnice mezi Bělčí a Bzovou nikdy nepostaví. Projednávání proběhlo 
v pondělí 13. 12. 2010 v Táboře, další bude v pátek 17. 12. 2010 v Českých Budějovicích.

V přízemí  obecního  úřadu  se  rozšiřuje  společenská  místnost.  Pro  běžný  provoz  současný 
prostor stačil, ale v případě větších akcí (zábavy, silvestr, ...) bude možno po úpravě otevřít i 
vedlejší místnost a o více než třetinu zvětšit prostor pro akce. Děkujeme všem občanům, kteří 
se zúčastnili brigád při přestavbě, obec financovala materiál.

Obec děkuje všem občanům, kteří se zúčastnili brigády na sečení a prořezávky u vodojemů.
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

v  letošních  komunálních  volbách  jsem získal  důvěru  občanů,  upřímně  mohu říct,  že 
volební  výsledek  mě  příjemně  šokoval.  O  to  větší  bylo  mé  překvapení,  když  mi  členové 
zastupitelstva navrhli, abych se stal starostou. Chtěl jsem nabídku odmítnout, ale po shlédnutí 
představení  ochotnického  spolku  Maškary  Charleyova  teta  v  sále  v  Mladé  Vožici  jsem se 
rozhodl, že u toho chci být, že se pokusím tady v Bělči přispět k vytvoření něčeho hezkého.

Mým prvním bydlištěm po narození byla Běleč a vždy jsem Běleč považoval za svou 
rodnou ves. Po 25 letech jsem se do Bělče vrátil, s manželkou jsme si tady pořídili bydlení a 
doufám, že budu moci ještě dlouho říkat jsem z Bělče a jsem na to hrdý.

Hlavním  úkolem  je  udržet  a  rozvíjet  vše,  co  naši  předchůdci  za  19  let  působení 
samostatné obce dokázali. Myslím si, že by mělo jasně teď a tady zaznít, že absolutní prioritou 
je  zachování  samostatnosti  obce  Běleč  a  udržení  míry  samosprávy,  která  obci  evidentně 
prospívá.  Jsme  jednou  z  mála  malých  obcí  v  okolí,  kde  neklesá  počet  obyvatel. Největší 
devizou naší obce jsou občané. Mnoho starostů píše podobná slova, ale myslím, že tady v Bělči 
si  skutečně můžeme dovolit  podobná slova psát.  I  když máme jen asi  180 obyvatel,  máme 
velmi dobrý sbor dobrovolných hasičů, špičkové mladé hasiče, aktivní mladé občanky Bělče, 
skvělý ochotnický spolek Maškary a další  spolky a aktivity,  které nám okolní  obce mohou 
závidět.

Neméně důležitým úkolem je udržet v Bělči mladé lidi. Je dobré žít na venkově, kde se 
každý s každým zná, lidi si navzájem lépe vyhoví a pomohou, a i když třeba práce se shání hůř, 
život v čistém, klidném a přátelském prostředí stojí za větší potřebu cestování za prací nebo za 
zákazníky. Možná to zní jako klišé, ale já osobně bych si těžko zvykal na bydlení ve městě. 
Přicházím s myšlenkou dobudovat v Bělči klubovnu pro mladé v podkroví nad hasičárnou, kde 
by mohly působit dětské kroužky, kde by měly děti  vlastní  zázemí pro zimní období i  pro 
případ špatného počasí. Ve Bzové je potřeba vybudovat dětské hřiště a opravit tenisový kurt.

Třetím  úkolem  je  podporovat  stávající  i  případně  nově  vzniklé  spolky  tak,  aby  se 
spolkový život nejen udržel, ale i dále rozvíjel. Samostatná obec má poměrně hodně možností,  
jak  spolkům  pomoci,  můžeme  poskytnout  prostory,  administrativní  a  technické  zajištění 
činnosti,  můžeme  aktivitám  „lidí  pro  lidi“  pomoci  zkušenostmi  a  nakonec  i  finančním 
příspěvkem.  Investice  do  lidí  a  místních  aktivit  se  obci  určitě  vrátí  a  to  nejen  pestrými 
aktivitami.

Chtěl bych napsat i něco méně příjemného. V poslední době se i tady u nás, i když v 
poměrně malém měřítku, objevily anonymy, obviňování nebo pomlouvání. Za sebe bych chtěl 
říct, že udělám všechno proto, aby pro podobné věci nebyla živná půda, budu se snažit, aby 
rozhodovací procesy byly transparentní a občané měli pocit, že je vždy lepší vyřešit problém 
přímo tady mezi námi. Na konci tohoto zpravodaje najdete telefon a e-mail jak na obec, tak i na 
mě  osobně.  Pro  připomínky  můžete  využít  schránku na  úřadě  v  Bělči,  schránka ve  Bzové 
přibude v dohledné době. Zkrátka si myslím, že bychom mohli fungovat podle starého hesla:

To, co se vám nelíbí, řekněte mně, a to, co se vám líbí, to řekněte všem ostatním.

Na závěr chci všem občanům popřát hezké svátky a nám všem úspěšný vstup do roku 2011.

Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Mladí hasiči SDH Běleč v roce 2010

Kolektiv Mladých hasičů SDH Běleč v letošním roce zahájil již šestý rok svého působení. I 
když se nejedná o kulaté výročí, přece svými výsledky tento rok předčil veškerá očekávání,  
zejména vlastních vedoucích.

Jarní kolo hry Plamen

Hned při jarním kole hry Plamen dne 8. května 2010 v Táboře si  vedla družstva mladších i 
starších žáků velmi dobře. 

Hodnocení výsledků po disciplínách:
Družstvo mladších Družstvo starších

běh požární všestrannosti   1. místo   7. místo
štafeta 4 x 60 m 11. místo   1. místo
štafeta požárních dvojic   6. místo   8. místo
požární útok   1. místo   4. místo
součet 19 bodů 20 bodů
celkově   4. místo   2. místo

Družstvo mladších neustále bojovalo o umístění na stupních vítězů, ale pád na úseku kladiny 
při běhu 4 x 60 m je možná připravil v celkovém hodnocení o první místo. Přesto se děti rvaly 
s nepříznivým začátkem soutěže a nevzdaly svůj boj. Místo těsně pod „bednou“ si zasloužily 
v konkurenci dalších 12 družstev. Za svůj výkon si zasloužily pochvalu.

Družstvo starších si také ve vyrovnané soutěži nepočínalo špatně a po celou dobu soutěže se 
drželo špičky startujících 16 družstev. Při závěrečné disciplíně pravdy, kterou je požární útok, 
měli  stejně  bodů  na  druhém  místě  jako družstvo  SDH  Bechyně.  Nakonec  naši  měli  lepší 
dosažený čas požárního útoku, a tak celkové druhé místo patřilo Bělči. Takový výsledek by 
nikdo před zahájením soutěže neočekával. Byl velkým překvapením nejen pro soupeře, ale i pro 
samotné soutěžící děti a vedoucí. Zejména v této kategorii, kde vedoucí byli nuceni doplňovat 
družstvo dětmi, které by měli soutěžit v kategorii mladších žáků.

Po návratu domů byl  důvod slavit  vítězství.  Rozkrájel  se  dort  a  létaly rychlé  špunty.  Jako 
poděkování od vedoucí všem členům kolektivu mladých hasičů se v průběhu příští  schůzky 
opékaly buřty na hradě Šelmberk.

O pohár starostky města Tábora

Ještě  než  skončily  prázdniny  začal  se  kolektiv  mladých  hasičů  připravovat  na  již  tradiční 
12. ročník  soutěže  MH v požárním útoku  O  pohár  starostky  města  Tábora.  Tato  soutěž  se 
konala dne 11. září 2010 v Táboře, v Purkyňově ulici. Naše družstva si počínala statečně, ale 
v soutěži startovala družstva, která měla upravené stříkačky pro Táborskou ligu (soutěž, kde se 
provádí požární útok s libovolně upraveným strojem). V kategorii mladších se naše družstvo 
umístilo na 5. místě z konkurence patnácti družstev, v kategorii starších žáků jsme se umístili na 
9. místě z 12 startujících, když se nepodařilo nabrat vodu do savic.
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Podzimní kolo hry Plamen

Podzimní příprava kolektivu mladých hasičů se soustředila na podzimní kolo hry Plamen, které 
se  konalo  dne  9. 10. 2010  na  hradě  Choustník.  Při  tomto  podzimním kole  hry  Plamen  se 
prováděla disciplína požární běh všestrannosti. Při tomto branném běhu se plní úkoly skládající 
se  ze  střelby  ze  vzduchovky,  základy  topografie,  správné  čtení  mapy,  určování  azimutu  a 
topografických značek,  uzly,  základy  požární  ochrany,  šplh  po vodorovném laně  a  základy 
první pomoci. V extrémním terénu si naše družstva skutečně sáhla až na dno svých fyzických i 
morálních sil, ale výsledek stál zato! V kategorii mladší zvítězila hlídka MH SDH Běleč, 
v kategorii starší žáci opět na 1. místě byla hlídka SDH Běleč. Tento fantastický výsledek se 
ještě nekonal v posledních pěti letech. 

Po návratu domů se velké oslavy nekonaly, protože to je jen začátek celoroční soutěže. Dort se 
nekrájel a nelétaly rychlé špunty. Jako poděkování od vedoucí všem členům kolektivu mladých 
hasičů  se  v průběhu  příští  schůzky  opékaly  buřty  již  tradičně  na  hradě  Šelmberk.  Skvělý 
výsledek tak dává našim družstvům MH dobrý základ do jarního kola hry Plamen. Je tedy na 
kolektivu mladých hasičů, jak s tímto dobrým základem naloží na jaře 2011.

Ostatní aktivity

V současné době se děti učí práci s hasičským materiálem a procvičují pohybovou dovednost. 
Také v letošním roce se podílely na úklidu spadaného listí na návsi v Bělči. V měsíci prosinci 
dne 15.12.2010 od 17.00 hod. zveme rodiče i nerodiče na vánoční besídku mladých hasičů.
Program si připravují děti samy.

Na příští rok se chceme zúčastnit soutěže II. ročník Jarního závodu mladých hasičů v měsíci 
březnu v Táboře, poté by se měl konat v měsíci dubnu 2011 II. ročník memoriálu Jaroslava 
Šturce v Mladé Vožici a hlavní nejdůležitější závod Jarní kolo hry Plamen se uskuteční v měsíci 
květnu 2011 v Táboře na Maredově vrchu.

Kolektiv MH děkuje všem za pomoc zejména Sboru Dobrovolných hasičů Běleč, Obci Běleč, 
rodičům, přátelům a všem, kteří nám drží palce.

Rudolf Šedivý, Zdeněk Kubále

Dětský den

Na  konci  prázdnin  se  konalo  ve  Bzové  tradiční  odpoledne  plné  her  a  soutěží.  Plánovaná 
pohádková vesnička se kvůli počasí přesunula na místní střelnici, kde se připravené soutěžní 
úkoly přizpůsobily těmto podmínkám. I tak věříme, že se děti i dospělí pobavili a že nelitovali 
své účasti. Velké díky patří paní Marii Rychlé, která zajistila plno hraček, které si děti vybíraly 
jako odměnu za své snažení. Díky patří i Obecnímu úřadu Běleč, od kterého každé dítě dostalo 
na uvítanou balíček cukrdlat a také přispěl finanční částkou na ceny. Tak zase za rok přijďte a 
hezky se s námi bavte.

Marie Bednářová, Bzová 13



Strana 6 Zpravodaj obce Běleč 15. 12. 2010

Bělečtí tygři na Celostátním setkání historických modelů

Jak pravděpodobně všichni víte, v Bělči máme leteckomodelářský kroužek. Již v jeho začátcích 
jsme si  vytkli  cíl  účasti  na soutěžích.  Všechno má svůj  čas  a  u  modelářské  praxe to  platí  
dvojnásob. Náš obor je velmi náročný na trpělivost, což mnohé nadšence odradí, ale ti, kteří  
vytrvají, se dočkají sladké odměny v podobě krásně létajících výtvorů vytvořených vlastníma 
rukama. 

V dnešní  počítačové době je  takový výsledek a  píle  o  to  cennější,  že  tzv.  virtuální  realita 
umožňuje  za  mírný  obolus  zakoupit  příslušný  program  a  s  „modely“  létat  na  počítačové 
obrazovce beze strachu, že se něco nenahraditelně rozbije a veškerá snaha přijde vniveč. Co 
tedy úspěšný modelář potřebuje, je nejen píle, ale i kousek odvahy, vytrvalost při překonávání 
prvních nezdarů a vůli dosáhnout vytčeného cíle. A to nemluvím o zručnosti! Kolik začátečníků 
odpadne prostě proto, že nejsou šikovní! Věřte nebo ne, ale když vám vyjmenuju, co všechno v 
našem oboru potřebujeme, nebudete mi možná ani věřit. Tak tedy, kromě základního nářadí 
(které nemám na mysli, ale je velmi důležité, ale většina účastníků kroužku si ho stejně s sebou 
nenosí. Soustavně spoléhají na to, že se to nějak navzájem dá dohromady...) je to schopnost 
přenést dvojrozměrný obraz plánku do třírozměrné dimenze. Co tím myslím? Představivost, 
která  nám  umožní  stanovit  pracovní  postup.  Musím  umět  vyčíst  z  tištěného  plánu,  jak 
postupovat a stanovit si postup stavby krok za krokem.

Dalším nezbytným předpokladem je znalost materiálů a vlastní hodnocení, jaký materiál a kde 
mám použít a jak s ním nakládat. Zde se potkáváme s jemnou truhlařinou, pokud jde o dřevěné 
materiály,  kterými  jsou  balsové  dřevo  (balsovník  je  jihoamerický  strom,  který  se  pro  své 
vlastnosti již dlouho využívá v loďařství a masového rozšíření mezi modeláři doznal v polovině 
třicátých  let  minulého  století,  a  to  nejprve  v  severní  Americe),  smrkové,  borové,  lipové, 
topolové a jiné dřevo, překližky balsová,  buková,  březová a  topolová,  bambus,  pedik atd... 
Tyhle materiály řežeme, brousíme, vrtáme, soustružíme, ohýbáme. Není nám cizí ani práce s 
kovy a jejich opracování. Stříhání plechů, pilování, vrtání, ohýbání, letování a jiné. To, pokud 
jde o stavbu tzv.  kostry modelu,  kde jsou kladeny z pohledu dětí  velmi  vysoké nároky na 
přesnost. To platí ale i u dospělých – čím přesněji je model postaven, tím lépe létá a ovládá se.  
Pak  přichází  na  řadu  potahování  zmíněné  kostry,  kterou  jsme  před  tím  vybrousili  úplně 
dohladka a nalakovali zaponovým lakem na kov (to jsou věci!).

Teprve teď přichází ten div, kterým nám zajistí vzhled a letové vlastnosti našeho výtvoru. A 
stáváme se na chvíli  čalouníky,  kteří  kousek po kousku „obšívají“ své výtvory potahovými 
materiály (a je jich arci mnoho druhů, počínaje vláknitým papírem přes různé textilie, plátna, 
polyestery, samovypínací transparentní i neprůhledné fólie a mylarem konče (Mylar je velmi 
pevný a lehký materiál používaný v kosmických programech, který za léta existence doznal 
díky  snížení  ceny  masového  použití  nejen  v  leteckém modelářství.  Mnohdy  koupíte  zboží 
zabalené v mylarové fólii, aniž o tom víte). Pokud jsme úspěšní v potahování, pokračujeme v 
lakování a vypínání potahu, což nám teprve ukáže, jak pečliví jsme byli při předchozí práci, 
neboť nekvalitně provedená kostra modelu se pod potahem neschová, nýbrž nám nesprávně 
provedené spoje, nedokonale obroušené oblouky a jiné nešvary ukáží prstem: tady je chyba!

A co potřebuje mladý modelář dále? Základní znalost fyzikální teorie letu, zejména pochopení 
principu vztlaku, tedy proč a za jakých podmínek „to“ letí.  I  když je neznalost fyzikálních 
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pouček fatální, lze se setkat s jejich ignorováním i u mnoha dospělých, kteří zakoupí hotový 
model  na  spalovací  motor  a  pokouší  se  s  ním létat  sami  nebo dokonce předají  tuto  velmi 
nebezpečnou zbraň svému synkovi, aniž mají byť jen vzdálenou a mlhavou představu, co s ní v 
případě alespoň jednoho uskutečněného vzletu může potomek napáchat za škodu na zdraví a 
majetku. Tož, mládence raději poučíme a jdeme s modýlkem za humna zkusit, zda jeví snahu 
po tolik vytouženém samostatném letu. A nastává další netušená a krásná disciplína, bez jejíž 
základní znalosti se modelář neobejde. Cože mám na mysli? No přece meteorologii! Model je 
na počasí a pohybech vzdušných mas velmi závislý a je věcí dlouhodobého pozorování a studia 
naučit se rozpoznávat, kdy má model odstartovat, aby jeho let byl úspěšný. Je třeba vědět, že 
vzduch  není  stojatý,  ale  jeho  masy  se  pohybují,  vzájemně  ovlivňují,  vytváří  se  teplá  pole 
stoupajícího vzduchu vzhůru a studené stejně velké proudy se valí k zemi, když ochlazením 
ztěžknou a strhávají s sebou i ten nejlépe postavený model. Je třeba pozorovat krajinu, kde jsou 
místa ohřevu vzduchu a kde naopak nikdy nemůže k prohřátí vzduchu docházet.  Rovněž je 
třeba krajinu pozorovat  i  s  ohledem na její  terén,  kde můžeme s úspěchem vyhledávat  tzv. 
svahové  proudění,  které  má  podobné  účinky,  jako  teplý  vzduch,  který  nám  pomáhá  naše 
modely  vynášet  vzhůru  do oblak.  U nás  v  Bělči  se  tento  jev  vyskytuje  nad  Pavlovem na 
severozápadním svahu kopce nesoucí název Ke Stehlovu (na mapě Stehlovy). 

Tak, to nejhorší máme za sebou, model trochu létá, nerozbil se nám a co dál. Musíme se naučit 
s modelem létat my! Cože? To nejde samo? Hm... Tak to mě nebaví. Ještě bych to rozbil! Tohle 
bývá  reakce  pánů  opatrných,  kterým docela  stačí  to  úsilí,  které  vynaložili,  jsou  na  model 
patřičně hrdí, pověsí si ho někde na viditelném místě a ukazují návštěvám s ledabylou elegancí 
svůj výtvor a sklízí uznalý obdiv tetiček, strýčků a bratránků, kteří nemají ani tušení, jak je to 
ve skutečnosti.

Ti udatní a zdravě sebevědomí však podstoupí další trýzeň spočívající v tom, aby rozeznali, jak 
model správně vypustit, kam letí, kde přistál. To vše s vědomím rizika, že se může onen cenný 
výtvor rozbít. (Všímáte si, jak je náročné pro dětskou duši tohle všechno překonávat?) Odměna 
je však velmi sladká. Pokud se model usadí a krouží v jemném závanu teplého vzduchu, je 
zaděláno na celoživotní hobby, které ukrajuje čas i rodinné rozpočty. 

Zatím jsme se zabývali pouze modely, které jsou volné, unášené vzduchem. Tak létaly první 
modely, neboť ovládání radiem je výdobytek, který se běžný modelář mohl pořídit v zahraničí v 
padesátých létech a  v tuzemsku o dekádu až dvě později.  Začátky „rádiového“ létání  však 
sahají až do poloviny třicátých let minulého století, kdy existovalo několik modelů pokusně 
ovládaných  rozměrným zařízením,  které  bylo  téměř  stejně  veliké  jako  tehdejší  rozhlasový 
přijímač a vážilo kolem pěti kilogramů. Dnes se samozřejmě spolehlivější přijímač pohybuje 
svou  velikostí  hluboko  pod  objemem krabičky  zápalek  a  hmotností  v  téměř  nevážitelných 
údajích. Jde o gramy.

Náš mladý modelář samozřejmě touží si rádiové ovládání pořídit, chce model ovládat a přiblížit 
jeho chování skutečnému letadlu. Ale ouha, ono to jaksi zase nejde samo! Model se neustále 
pohybuje a v poměrně krátkém časovém úseku musím neustále rozhodovat, cože chci vlastně 
provést. To znamená, že do vzduchu musí model letět teprve poté, když má modelář vnitřně 
vytyčen plán letu. Letím-li s větroněm a chci, aby létal co nejdéle, musím pozorovat, jak již 
shora uvedeno, pohyb vzduchu a krajinu a rozhodnout se kdy a jak model vypustím do výšky, 
jak a kam ho navedu, aby využil stoupavých proudů a letěl co nejdéle za jejich využití. A jsme 
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opět u přínosu leteckého modelářství k rozvoji schopností.  Jde o vytčení k dlouhodobého i 
krátkodobého  cíle,  stanovení  způsobu  jeho  dosažení,  schopnost  rychlého  rozhodování  po 
vyhodnocení změny podmínek, tedy úkoly, které jsou velmi náročné, ale pro praktický život 
tolik  potřebné!  A věřte,  že  někdy i  my staří  modelářští  psi  (tím mám na mysli  sebe  a  mé 
vrstevníky) máme plné ruce práce s ovládáním modelů v krizových situacích. 

Ale už dost teorie a tréninku a jedem na soutěž! Nejdříve opatrně - musíme osahat, oč vlastně 
jde a uděláme si výlet na „pořádné“ závody. Shodou okolností se v letošním roce odehrávalo 
Mistrovství  Evropy  rádiem ovládaných  historických modelů  v  České  republice,  a  tak  jsme 
vyrazili do Jeseníku a atmosféru si užili s tím, že naši mládenci vypomáhali jako časoměřiči. 
Měli tedy možnost vidět dění opravdu velmi detailně a odnést si cenné poznatky pro svou další 
činnost. 

Shodou okolností se národní mistrovská soutěž v kategorii modelů, které stavíme odehrávala ve 
stejném místě,  a  tak  jsme  se  v  srpnu ocitli  v  Jeseníku na  letišti  podruhé,  tentokrát  ovšem 
vyzbrojeni modely, abychom se zúčastnili ostrých soutěžních bojů. Mezi modeláři jsme se stali 
populárními, neboť se stává vzácným, aby dnes na soutěže jezdili účastníci kroužků. Všichni 
nás obdivovali, jaký jsme tým. Opět se potvrdilo, že sehraný kolektiv je základem sportovního 
úspěchu, a to i u tak vysoce individualistické discipliny, jakou je letecké modelářství. A v čem 
nám to pomohlo? Nakonec jsme společně vybojovali dvě zlaté a dvě stříbrné medaile!

A na závěr ještě jedna douška: V průběhu registrace před zahájením soutěže bylo nutno vyplnit 
kolonku, ze kterého klubu pocházíme. My jsme zatím neměli vlastní název. Zapátral jsem v 
paměti  a jen tak z legrace jsem prohlásil,  že jsme klub tygrů (tzv. tygří letky jsou elitními 
skupinami nejlepších pilotů v letectvu) a poradil  jsem chlapcům, aby vyplnili  klub: Bělečtí 
tygři.  Název  se  bleskově  ujal,  všichni  si  nejprve  dělali  legraci,  ale  poté,  co  jsme  dosáhli 
zmíněného úspěchu, je jasné, že už nejsme žádná koťata.

Zdeněk Slapnička, krotitel tygrů

Maškary – Občanské sdružení divadelních ochotníků z Bělče

V létě loňského roku se pár nadšenců při posezení u dobrého moku domluvilo, že zkusí sehrát 
v Bělči  divadlo.  Hlavní  iniciátor  Zdeněk  Slapnička  domluvil  režii  s panem Bulisem,  který 
přivezl z Prahy text Charleyovy tety. 17. října 2009 jsme se prvně sešli v místnosti OÚ Běleč a 
začali zkoušet. Scházeli jsme se pomalu každých 14 dní, v lednu a dubnu letošního roku jsme 
přeobsazovali role herců. Postupně jsme přibírali další členy spolku, kteří vydatně pomáhají 
s kulisami a vším, co je potřeba k uskutečnění představení. I přes veškeré potíže jsme v květnu 
odehráli s úspěchem 1. představení v Načeradci. Po divadelních prázdninách jsme opět hráli a 
to v říjnu ve Vožici a v listopadu v Pohnání. Máme v plánu další představení možná v Chýnově, 
ve Vlašimi. V letošním roce už rozmýšlíme novou hru, kterou opět navrhl náš režisér z Prahy. 
Do této hry budeme potřebovat  nové členy na obsazení rolí.  Kdo z občanů má zájem a je 
ochotný obětovat nejen svůj čas pro zábavu svou i ostatních, ať se ozve – rádi ho přijmeme 
mezi sebe. Na závěr se chci pochlubit. Zatím se herci všude líbili a vždy po představení byli 
všichni  odměněni  potleskem.  Za  zmínku  stojí  i  to,  že  o  nás  bylo  psáno  ve  Vožičanu  a 
v Táborských listech.

Marie Bednářová, Bzová 13
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Jak jsme našli tetu

Většina  z  nás  má  tetu.  Někdo  i  víc,  než  jednu.  Málokdo  má  ale  tetu  z  Brazílie.  My 
v Bělči - Bzové  máme  hned  dvě!  Skutečnou  dámu,  která  se  vrací  z  dlouhého  pobytu  v 
jihoamerické dálavě a pak ještě jednu potrhlou bábu. Vlastně nejde ani tak o bábu, jako spíš o 
studentský žert! 

Ti z vás, kdo byli účastni premiéry ochotnického divadelního představení, vědí o co jde a pro 
ty, co nás ještě neviděli,  je tu jeden vzkaz:  Nevíte, o co jste přišli!  (Zápletku však ani teď 
neprozradíme! Však se přijďte podívat!)

A o co jste vlastně přišli? O představení Divadelního ochotnického spolku Maškary, který byl 
asi tak před rokem založen v Bělči s tím, že si vyzkoušíme, jaké to je zahrát si divadlo. Když 
jsem seděl s Josefem Krchem v klubovně hasičů a dívali se na seriál Chalupáři a jen tak si řekli, 
že  by  bylo  dobré  založit  ochotnické  divadelní  sdružení  podle  vzoru  ze  seriálu,  ani  nás 
nenapadlo, že bychom se mohli dostat do takového stadia, že budeme s představením objíždět 
okolí.  Spíš  to byl  jen takový podnět k „rozhejbání“,  než příliš  vážně míněná organizovaná 
činnost.

Ale jak už to bývá,  kde je  vůle,  tam je i  cesta.  Oslovil  jsem známé iniciátory maškarního 
masopustního veselí s tím, že bychom tomu našemu šaškování mohli dát rámec divadelní a 
ejhle – po krátkém přemýšlení jsme si řekli, že by to nebylo marné. Podařilo se nám dokonce 
zajistit nadšeného organizátora a propagátora divadelního ochotnického hnutí a dlouholetého 
ochotnického herce, který ani chvilku nezaváhal a ujal se na vlastní náklady režie. Přinesl nám i 
nápad,  že  budeme  hrát  Charleyovu  tetu.  Na  první  setkání  nám přinesl  text  hry,  ten  jsme 
následně obdrželi rozmnožený a zkusili první čtenou zkoušku. Nevím, jak kdo, ale já jsem se v 
textu ztrácel a nebyl jsem ani schopen dohlédnout konce, natož pak si připustit, že bych se text 
mohl naučit... Čas plynul, zkoušky byly čím dál častější, ale pokrok byl malý, pokud vůbec 
nějaký byl.  Myslím,  že jsme v jednu chvíli  měli  dokonce namále.  Pak ale,  asi  měsíc  před 
plánovanou premiérou, nastal zlom a vůle dokončit započatou práci nás přiměla ke konsolidaci 
týmu (řečeno sportovně).

Premiéru jsme tedy s trémou a nejistotou odehráli, ale myslím, že po pár prvních větách nás 
tréma přešla  a  kus  jsme  sehráli  s  chutí.  Obrovskou  podporou  pro  nás  jste  byli  vy  –  naše 
obecenstvo. Připravili jste nám v Načeradci perfektní zázemí, se kterým se nám hrálo o sto 
procent  lépe,  než  na  zkouškách.  Po premiéře  jsme  se  všichni  rozutekli  do  všech  možných 
končin světa na prázdniny a podzim patří reprízám, se kterými putujeme po blízkém okolí a 
zkoušíme si, jaký je ochotnický chlebíček doopravdy. Je nám spolu a s vámi moc príma a tak 
jsme se rozhodli, že nezůstane u jediné hry. Od počátku roku 2011 budeme pro vás studovat 
nové představení. Myslím, že vás všechny příjemně překvapíme! 

Malé upozornění na závěr – když někde potkáte divnou bábu, vzpomeňte si,  že může jít  o 
brazilskou milionářku Donu Lucii D´Alvadorez!

Zdeněk Slapnička
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San Marino 2011

V jednom z  předchozích  článků  jste  se  mohli  dočíst,  že  se  v  České  republice  odehrávalo 
modelářské mistrovství Evropy. Příští  rok se místo konání přesunuje do San Marina, což je 
krásné knížectví uprostřed Itálie, blizoučko od moře, téměř přesně 1000 km od nás. Bělečtí 
tygři plánují účast na mistrovství. Vzhledem k tomu, že budeme zajišťovat ubytování a cestu, 
oslovil jsem nejprve rodiče modelářů s tím, zda by nechtěli jet s námi, že si uděláme prima 
výlet. Reakce byla poměrně příznivá a počet předpokládaných účastníků nám tak narostl na 
množství, které by uvezla dvě až tři osobní auta. Zrodil se tedy nápad na uspořádání výletu,  
jehož hlavním cílem je účast na mistrovství, ale druhým neméně lákavým potěšením je cachtání 
v moři pro zbytek výpravy. Mistrovství se koná ve dnech 22. - 26. června 2011, tedy na začátku 
hlavní sezóny, kdy ještě není tak nesnesitelné horko. Ovšem i v tuto dobu je písek už rozpálen 
tak, že na něm bosky málem nemůžete chodit  a moře je jako kafe (mistrovství jsem  již před 
osmi roky absolvoval tamtéž ve stejném termínu). 

Výlet  by  byl  tedy téměř  týdenní,  neboť modeláři  se  musí  prezentovat  den před  zahájením 
soutěže. Předběžný plán je tedy následující: Autobusový zájezd s pobytem u moře, ubytování 
dle možností   a počtu osob  za co nejméně peněz, ne daleko od moře a od letiště.  Odjezd 
21. 6. 2010, návrat 26. 6. 2010. 

Potřebovali  bychom předběžně znát  počet  zájemců,  závazné přihlášky po upřesnění  ceny a 
dalších informací předpokládáme nejpozději v lednu 2011. Kontaktní osoba: Marcel Fiala. Tak 
neváhejte  a  pojeďte  s  námi.  Vůbec  nevadí,  že  vás  nezajímají  modýlky,  jedeme  prostě  na 
krátkou dovolenou a každý si tam najde své. Koupání, sluníčko, báječná italská vína a pálenky, 
večerní rej... Prostě jak budete chtít.  Slunce, víno a modely!

Zahradní traktor pro Bzovou, ozelenění, kaplička v Bělči

Dotaci na zahradní traktor, ozelenění návse ve Bzové a opravu kapličky v Bělči zařídila obec 
přes  místní  akční  skupinu  MAS  Krajina  srdce  z  Mladé  Vožice.  Prostředky  poskytl  Státní 
zemědělský intervenční fond v Českých Budějovicích.

Název projektu: Zahradní traktor pro Bzovou, ozelenění, oprava kapličky v Bělči

Zahradní traktor typ SNAPPER Jiří Holub, kovonářadí Mladá Vožice 130 346 Kč
Zhotovení dubových oken a dveří Truhlářství Procházka, Bzová 33 034 Kč
Izolace zdiva proti vlhkosti Firma Kressida, Praha 75 312 Kč
Výsadba stromů a keřů ve Bzové Firma Fellmann, Dražíč 41 567 Kč

Zahradní traktor sloužil při sečení trávníků ve Bzové od zakoupení v dubnu, nová okna a dveře 
v kalpličce v Bělči si může prohlédnout každý stejně jako účinnost izolace proti vodě. V rámci 
výsadby zeleně ve Bzové bylo vysázeno 5 stromů (javor horský) a 20 keřů (pustoryl).

Celková výše přiznané dotace je 90% (z toho je 80% z EU a 20 % příspěvek z národních 
zdrojů), o přiznání dotace byla podána žádost 30.10.2010, kontrola bude provedena 16.12.2010.
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Informace o projektu komunitního plánování sociálních služeb

Naše obec se v říjnu letošního roku zapojila do projektu Komunitního plánování sociálních 
služeb. Jedná se o projekt Jihočeského kraje, kdy kraj v jeho rámci uzavřel smlouvu o dílo s 
Městem Tábor. Díky tomu projekt probíhá na celém území obce s rozšířenou působností (ORP) 
Tábor. Tato akce je plně podpořena z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Co jsou sociální služby?
Sociální  službou  se  rozumí  činnosti  zajišťující  pomoc  a  podporu  osobám,  které  se  ocitly 
v nepříznivé sociální situaci, např. z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, dlouhodobé 
nezaměstnanosti,  ohrožení závislostmi,  ohrožení na právech atd.) Mezi sociální  služby patří 
např.  sociální  poradenství,  krizové linky,  různé stacionáře,  domovy pro osoby s postižením, 
domovy pro seniory, pečovatelská služba, osobní asistence, chráněné bydlení, azylové domy, 
nízkoprahová denní centra, terapeutické komunity). Pro účely komunitního plánování se jedná i 
o  služby související, např. chráněné dílny, sociální bydlení, bezbariérovost, zdravotní služby, 
kluby pro seniory, mateřská centra, zájmové organizace, využití volného času, ale i veřejné WC 
apod. 

Komunitní plánování sociálních služeb
Úkolem komunitního plánování sociálních služeb je zjistit potřeby občanů na straně jedné a 
nabídku organizací poskytujících sociální služby na straně druhé. Zapojují se do něj i samy 
obce, neboť jsou odpovědné za příznivé sociální klima v obci. Cílem komunitního plánování 
sociálních  služeb je  zřizovat  a  podporovat  služby,  které  občané skutečně  potřebují  a  chtějí 
využívat, a naopak rušit služby, které potřebné nejsou. 

Jak bude projekt probíhat a jak se do něj můžete zapojit?
Území ORP Tábor bylo rozděleno na 7 částí, v každé vznikla pracovní skupina, která zpracuje 
část  komunitního plánu za přidělené území.  V první fázi  projektu, cca do ledna 2011, bude 
probíhat  dotazníkové  šetření,  které  zpracuje  externí  firma.  Dotazováni  budou  uživatelé 
sociálních služeb (tj.  ti,  kdo již  nějakou službu využívají),  poskytovatelé  sociálních služeb, 
zástupci obcí a veřejnost. Cílem dotazníků bude zjistit, jak jsou občané spokojeni s kvalitou a 
dostupností služeb, které služby jim chybí, jak a kde by se chtěli informovat o jejich nabídce. 
Zároveň bude zjištěno, jaké služby, v jakém rozsahu, mohou nabídnout organizace v okolí obce. 
Porovnáním zjištěných informací vznikne návrh plánu sociálních služeb, kde bude přehledně 
vyjádřeno, jaké služby se budou nebo nebudou rozvíjet. Komunitní plán sociálních služeb bude 
dokončen v září 2011 a bude následovat realizace jednotlivých návrhů.

Do projektu se může zapojit každý občan tím, že vyplní dotazník či anketu, rovněž se může 
kdokoli průběžně účastnit práce pracovní skupiny nebo své náměty na zlepšení života svého či 
svých blízkých předat na svůj obecní úřad, vedoucí nebo členům pracovní skupiny. Pokud tedy 
cítíte  potřebu něco  změnit,  využijte  této  příležitosti.  Vedoucí  pracovní  skupiny  a  kontaktní 
osobou  pro  Mladovožicko  je  Bc.  Eva  Novotná,  vedoucí  sociálního  oddělení  MěÚ  Mladá 
Vožice, tel. č. 381 201 918.
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Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Běleč 15. a 16. 10. 2010

O víkendu 15. - 16. října 2010 proběhly volby do zastupitelstva obce Běleč. Do voleb byla 
přihlášena jedna kandidátní listina - Sdružení nezávislých kandidátů Běleč - s osmi kandidáty. 
Ze 147 registrovaných voličů se voleb zúčastnilo 112 (76,19%), každý volič mohl zakřížkovat 
až 7 kandidátů. Celkově bylo odevzdáno 663 hlasů, téměř šest hlasů na jednoho voliče.

Pořadí zvolení Jméno a příjmení Věk Pořadí na hlas. lístku Počet hlasů
1. Pavel Krejčí 35 4. 95
2. Jaroslav Čech 40 2. 93
3. Marie Bednářová 48 1. 73
4. Rudolf Šedivý 37 3. 83
5. Marcel Fiala 38 5. 71
6. Stanislav Šmejkal 33 6. 78
7. Josef Mareš 50 7. 81

Náhradník Josef Hájek 51 8. 89

Po vyhlášení výsledků voleb a po první schůzce všech kandidátů odstoupila Marie Bednářová a 
sedmým zastupitelem se stal náhradník Josef Hájek. Volby proběhly v souladu se zákonem, 
nebyla ve lhůtě podána žádná stížnost a po jejím uplynutí mohlo být svoláno zastupitelstvo.

Výsledky voleb do senátu Parlamentu ČR 15. - 23. 10. 2010

O víkendech 15. - 16. října a 22. - 23. října proběhly kromě voleb do zastupitelstva obce Běleč i 
volby do Senátu Parlamentu České republiky. V našem obvodě č. 13, který zahrnuje Táborsko a 
okolí  Milevska kandidovalo 8 zájemců o post  senátora.  Prvního kola se celkově zúčastnilo 
46,95% voličů, druhého kola 28,14% voličů. V Bělči ze 147 voličů volilo v prvním kole 91 
(61,90%) a ve druhém 51 (34,93%).

Kandidát Volební 
strana

Výsledky v celém obvodě Výsledky v Bělči
č Jméno a příjmení 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
2 Eybert Pavel Mgr. ODS 18 922 39,94% 15 520 51,20% 44 51,76% 35 68,62%
8 Mládek Jan Ing. CSc. ČSSD 13 932 29,40% 14 790 48,79% 17 20,00% 16 31,37%
1 Straka Zdeněk Ing. KSČM 4 959 10,46% 14 16,47%
7 Krůček Petr Ing. TOP 09 4 252 8,97% 7 8,23%
5 Vilímková Iveta Ing. Suverenita 1 906 4,02% 0 0,00%
4 Hejl Jaroslav Ing. KDU-ČSL 1 874 3,95% 0 0,00%
6 Mikula Vilém Mgr. ČSNS2005 938 1,98% 1 1,17%
3 Goetz Jindřich Ak. arch. SPOZ 589 1,24% 2 2,35%

Senátorem se stal o 730 hlasů dosavadní senátor Mgr. Pavel Eybert z Chýnova. 
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Stručná chronologie kauzy Obecní lesy Běleč

Ve stručnosti se pokusím bodově nastínit chronologii vývoje záležitosti ohledně Obecních lesů 
Běleč v roce 2009 - 2010. Důvodem této zprávy je zamezit vzniku různých polopravd a fám a 
pravdivě a věcně informovat občany obce o důležitých datech v této záležitosti.

Na jednání zastupitelstva obce v prosinci  2009 bylo rozhodnuto,  že  v souvislosti  s  koncem 
decenia a tvorbou nového hospodářského plánu bude objednán audit na Obecní lesy Běleč.

Dne  22. 1. 2010  byly  převzaty  od  Odborného  lesního  hospodáře  (OLH),  p. Zdeňka  Šmída, 
všechny potřebné písemné dokumenty
- Lesní hospodářský plán (LHP) pro Lesní hospodářský celek (LHC) "Obecní lesy Běleč",
- Hospodářská kniha s lesní hospodářskou evidencí,
- porostní a těžební mapa v měřítku 1 : 10 000,
- roční výkazy souhrnných údajů lesní hospodářské evidence vypracovaných odborným lesním 

hospodářem (OLH) za období 2001 - 2008,
- neúplné podklady o těžební, pěstební činnosti a prodeji dřeva za r. 2001 - 2009 vyhotovené 

OLH,
- smlouva OLH s Obcí Běleč na nájem lesa z 1. 1. 2001 a smlouva o výkonu OLH z 1. 1. 2007,
- finanční příspěvky (dotace) na hospodaření v lesích.

Všechny  tyto  písemné  materiály  byly  dne  27. 1. 2010  předány  Ing. Miroslavu  Šedivému  - 
soudnímu  znalci,  k vyhotovení  znaleckého  posudku.  Pětidenní  místní  šetření  provedl 
Ing. Šedivý od 25. 3. 2010 do 9. 4. 2010, kancelářské zpracování proběhlo 13. - 16. 4. 2010. 

Znalecký  posudek  Ing. Šedivého  ze  dne  29. 4. 2010  hovoří  jasně  v neprospěch  současného 
OLH p. Zdeňka Šmída.

Se závěry znaleckého posudku byl samozřejmě obeznámen i p. Zdeněk Šmíd. Dne 8. 5. 2010 
obdržela  obec  od  p. Šmída  dopis,  ve  kterém  požádal,  aby  mu  celá  zpráva  byla  předána 
v písemné  formě  jako  kontrolovanému.  Dále  žádá  po  předání  zprávy  lhůtu  14 dní  na 
vypracování písemného vyjádření k celé zprávě.

Do dnešního dne obecní úřad neobdržel žádné písemné vyjádření p. Šmída.

Pan Zdeněk Šmíd přestal s obcí Běleč písemně i verbálně komunikovat, veškerá zaslaná pošta 
pošta od obce p. Zdeňku Šmídovi se vrátila zpět jako nedoručená, a proto zastupitelstvo dne 
27. 9. 2010  rozhodlo,  že  věc  bude  postoupena  právničce  Mgr.  Růžičkové  k vyřešení  celé 
záležitosti. Panu Šmídovi byla zasláno odstoupení od smlouvy odborného lesního hospodáře a 
v současné době už je rozhodnuto a probíhá jednání s novým odborným lesním hospodářem.

Josef Hájek, místostarosta obce
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Činnost zastupitelstva obce do voleb

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 27. září 2010

1. schválilo program zasedání,
2.vzalo na vědomí zprávu o přezkumu hospodaření obce za rok 2010, kterou provedl Krajský 

úřad, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky,
3.vzalo na vědomí zprávu o příjmech a výdajích obce k 31. 8. 2010,
4. schválilo udělení plné moci k zastupování obce ve věci ukončení činnosti lesního hospodáře 

Zdeňka Šmída, Mgr. Daně Růžičkové z Tábora,
5. schválilo  poskytnutí  finančního  příspěvku  (daru)  ve  výši  10 000,-  Kč  Římskokatolické 

farnosti Mladá Vožice na opravu fary,
6. schválilo příspěvek na občerstvení na pořádání pouťové zábavy a pohoštění pro děti,
7. schválilo uzavření smlouvy s odborným lesním hospodářem ing. Jaroslavem Kutnerem,
8.vzalo na vědomí znalecký posudek stavu lesních porostů na lesním hospodářském celku 

(Obecní lesy Běleč) se zhodnocením hospodaření od 1.1.2001 do 31.3.2010, vypracovaný 
znalcem  ing.  Miroslavem  Šedivým  a  souhlasilo  s vymáháním  škody  podle  znaleckého 
posudku,

9.neschválilo poskytnutí příspěvku Občanskému sdružení Polánka.

Toto byla poslední schůze zastupitelstva obce zvoleného na období 2006 – 2010.

Činnost nového zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém ustavujícím zasedání dne 10. listopadu 2010

1.určilo ověřovateli zápisu P. Krejčího a R. Šedivého a zapisovatelem M. Melicharovou,
2. schválilo program ustavujícího zasedání,
3. zvolilo starostou obce Běleč Stanislava Šmejkala, Běleč 41,
4. zvolilo místostarostou obce Běleč Josefa Hájka, Bzová 29,
5. schválilo zřízení tříčlenného kontrolního výboru ve složení: předseda Josef Mareš, Běleč 43, 

člen Jan Kubále, Běleč 25, členka Jaroslava Svobodová, Běleč 33,
6. schválilo zřízení tříčlenného finančního výboru ve složení: předseda Marcel Fiala, Běleč 38, 

členka Marie Bednářová, Bzová 13, členka Zlata Břendová, Běleč 13,
7. rozhodlo o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 11. 2010 ve 

stejné výši jako v minulém volebním období.

Stanislav Šmejkal, starosta 6 000 Kč
Josef Hájek, místostarosta 4 000 Kč
Josef Mareš, předseda kontrolního výboru 710 Kč
Marcel Fiala, předseda finančního výboru 710 Kč
Pavel Krejčí, člen zastupitelstva 355 Kč
Jaroslav Čech, člen zastupitelstva 355 Kč
Rudolf Šedivý, člen zastupitelstva 355 Kč
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Zastupitelstvo obce na svém druhém zasedání dne 2. prosince 2010

1. schválilo program zasedání,
2.byly otevřeny obálky – nabídky na zimní údržbu – pluhování,
3. schválilo  uzavření  smlouvy  s  Jaroslavem  Čechem  na  zimní  údržbu  –  pluhování  za 

480 Kč/hod práce traktoru,
4.vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31. 10. 2010,
5. schválilo rozpočtové změny 6/08/2010, 7/09/2010, 8/10/2010 – převody mezi položkami 

rozpočtu v celkové výši 323 000 Kč, zvýšení příjmů – daň z nemovitostí 30 000, dotace na 
chodník 140 000, dotace na volby 29 000, ostatní příjmy 12 000 a odpovídající výdaje,

6. schválilo vnitřní směrnici č. 2 pro poskytování a účtování cestovních náhrad,
7. jmenovalo inventarizační komisi ve složení: předseda Miloslav Břenda, Běleč 13, členové 

Jiří Heřmánek, Běleč 26 a Pavel Krejčí, Běleč 6,
8. jmenovalo zástupce ve Svazu měst a obcí okresu Tábor - Stanislav Šmejkal a Josef Hájek,
9. jmenovalo zástupce v Mikroregionu Venkov - Stanislav Šmejkal a Josef Hájek,

10.určilo zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem územního plánu - Stanislav Šmejkal,
11.povolilo napojení domovní ČOV a vypouštění odpadních vod do kanalizace pro Jaroslava 

Bednáře, Bzová 22 a Stanislava Šmejkala, Běleč 41,
12. schválilo zřizovací listinu JSDHO Běleč,
13. schválilo poskytnutí příspěvku Diakonii ČCE - středisko Rolnička ve výši 18 000 Kč,
14. schválilo rozšíření společenské místností v přízemí OÚ podle projektu Ing. Dvořákové, cena 

stavebních prací nepřekročí 25 000 Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2011

Kompletní návrh je zveřejněn na webu obce, schvalován bude zastupitelstvem 29. 12. 2010.

Příjmy:
Paragraf Položka Popis položky Částka

1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 330 000 Kč
1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 20 000 Kč
1113 Daň z příjmy fyzických osob z kapitálových výnosů 30 000 Kč
1121 Daň z příjmu právnických osob 360 000 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 780 000 Kč
1511 Daň z nemovitostí 340 000 Kč
1337 Poplatek za likvidaci komunál. odpadu 24 000 Kč
1341 Poplatek ze psů 1 500 Kč

1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 118 000 Kč
1031 2131 Příjmy z obecních lesů 200 000 Kč
2310 2111 Příjmy z poskytovaných služeb (vodné) 30 000 Kč
6310 2141 Příjmy z úroků 1 800 Kč
6402 2221 Vrácení zálohy za vodovody (ČIŽP) 52 200 Kč

4112 Neinvest. dotace od Jč. kraje na výkon státní správy 60 000 Kč
Příjmy celkem v roce 2011 2 347 500 Kč

8115 Zůstatek finančních prostředků z minulých let 75 000 Kč
8117 Komerční banka – podílový fond 518 000 Kč

Finanční prostředky na rok 2011 2 940 500 Kč
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Výdaje:
Paragraf Položka Popis položky Částka

1031 více Hospodaření v lesích – pěstební činnost 105 000 Kč
1031 5169 Hospodaření v lesích – lesní hospodář, LHP 95 000 Kč
2212 6130 Místní komunikace – výkup pozemků – Bzová 100 000 Kč
2212 5137 Místní komunikace – sněhová fréza 25 000 Kč
2212 5169 Místní komunikace – zimní údržba 20 000 Kč
2212 5171 Místní komunikace – opravy a udržování 100 000 Kč
2310 5169 Pitná voda – obsluha, rozbory 125 800 Kč
2310 5171 Pitná voda – opravy a udržování 30 200 Kč
2310 5362 Pitná voda – platby daní a poplatků 34 000 Kč
3111 5321 Mateřská škola – neinvestiční transfery obcím 40 000 Kč
3113 5321 Základní škola – neinvestiční transfery obcím 100 000 Kč
3319 5021 5139 Kronika obce – odměny, materiál 6 000 Kč
3392 více Zájmový činnost v kultuře – akce 49 000 Kč
3392 5169 Zájmová činnost v kultuře – zájezd pro děti 15 000 Kč
3392 více Zájmová činnost v kultuře – rezerva 36 000 Kč
3399 5194 Ost. záležitosti kultury – jubilea, narození, školáci 35 000 Kč
3419 5171 Sportovní činnost – oprava hřiště Běleč, kurt Bzová 30 000 Kč
3419 5139 Sportovní činnost – fotbal, stolní tenis, jezd. klub 10 000 Kč
3631 5154 Elektřina – veřejné osvětlení, OÚ, hasičárna 80 000 Kč
3635 6119 Územní plán Běleč - pořízení 200 000 Kč
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 70 000 Kč
3745 5021 Péče o vzhled obce – odměny 30 000 Kč
3745 5139 5156 Péče o vzhled obce – materiál, pohonné hmoty 25 000 Kč
3745 5169 Péče o vzhled obce – služby 60 000 Kč
3745 5171 5175 Péče o vzhled obce – opravy, pohoštění 15 000 Kč
5512 5137 5139 Požární ochrana – DHM, materiál 35 000 Kč
5512 5156 Požární ochrana – pohonné hmoty 30 000 Kč
5512 5169 5171 Požární ochrana – služby, opravy a udržování 25 000 Kč
6112 5023 5032 Zastupitelstvo – odměny, zdravotní pojištění 164 000 Kč
6171 5021 5038 Místní správa – mzdové náklady, úrazové pojištění 90 500 Kč
6171 5031 5032 Místní správa – zdravotní a sociální pojištění 31 500 Kč
6171 5137 5139 Místní správa – DHM, nákup materiálu 52 000 Kč
6171 5161 5162 Místní správa – služby – pošta, telefomunikace 31 000 Kč
6171 5169 Místní správa – služby – poradenství, právník 70 000 Kč
6171 5173 Místní správa – cestovné 20 000 Kč
6171 5229 Příspěvky – mikroregion, SMOČR, SMOOT, Votice 10 000 Kč
6402 5366 Vrácení části dotace na volby 22 000 Kč
6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 000 Kč
6409 5901 Rezerva na investice a spolufinancování 941 500 Kč

Finanční prostředky na rok 2011 2 940 500 Kč

Zpravodaj obce Běleč vydává Obec Běleč, IČ 00582506, sídlo Běleč 22, PSČ 391 43
Kontakty: tel. 381 214 530, e-mail obec@belec.info, web http://www.obecbelec.cz
Starosta: služební tel. 724 189 517, soukromý tel. 777 635 525, e-mail smejkal@smejkal.com
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