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Životní výročí – blahopřejeme

Říjen paní Miluška Filipová Běleč 83 let
Listopad pan Jiří Svatek Bzová 65 let

paní Emilie Dvořáková Běleč 76 let
pan Josef Svoboda Běleč 78 let
pan Stanislav Svatek Bzová 84 let

Co se chystá

Na Štědrý den vás všechny zveme ve 14 hodin k vánočnímu stromečku na návsi  v  Bělči. 
Za hudebního doprovodu dětí a mládeže z Bělče a Bzové si v tento sváteční den zazpíváme 
několik koled. Nemusíte se bát, že neznáte slova – texty budou k dispozici.

První sportovní turnaj v novém roce na sebe nenechá dlouho čekat. Začněte oprašovat pálky a 
míčky, protože v sobotu 4. února 2012 se koná tradiční turnaj ve stolním tenisu.  Začínáme 
ve 13 hodin ve společenské místnosti  v Bělči.  Po skončení turnaje bude následovat taneční 
zábava. Těšíme se na všechny sportovce!

Minule avizované speciální číslo zpravodaje věnované aktivitám hasičů vyjde počátkem ledna.

Redakční uzávěrka dalšího čísla zpravodaje v roce 2012 bude ve středu 15. února. Pokud byste 
rádi přispěli článkem, fotografiemi nebo třeba pozvánkou na nějakou zajímavou akci, budeme 
jenom  rádi.  Můžete  nám  zavolat  nebo  poslat  e-mail  (kontakty  jsou  na  poslední  straně 
zpravodaje), můžete vhodit vzkaz do schránky u dveří na obecní úřad.

Právě řešíme

Připravujeme setkání rodáků na jaře 2012 a připravujeme se na 90. výročí SDH Běleč. Obě 
akce budou znamenat spoustu práce. Bude vytvořena skupina, která bude připravovat setkání 
rodáků. Pokud byste se chtěli zapojit, ozvěte se na kontakty uvedené na konci zpravodaje.

Podali jsme žádost  o dotaci  na rekonstrukci  fotbalového hřiště v Bělči.  V letošním roce se 
opravil tenisový kurt ve Bzové a v příštím roce se chystáme zrekonstruovat hřiště v Bělči.

Územní plán nám byl vrácen krajským úřadem k přepracování. Byly tam chyby v zakreslení 
území ekologické stability a chyby ve vedení trasy plynovodu z důvodu nabytí účinností ZÚR 
(krajský územní plán). Zpracovatel územního plánu předá do Vánoc návrh k dalšímu jednání.

Dokončujeme pasport komunikací, zimní údržby a dopravního značení. V příštím roce podle 
pasportu dokoupíme chybějící dopravní značky a patníky a budeme opravovat komunikace.

Stále vedeme soudní spor se Zdeňkem Šmídem ohledně hospodaření v lesích do roku 2010. 
Protože se kolem sporu vyrojilo velké množství nepravdivých informací, rozhodlo se vedení 
obce po konzultaci  s  naší  právničkou zveřejnit  všechny informace,  které  ke sporu máme a 
zveřejnit můžeme. Informace najdete na webových stránkách http://www.obecbelec.cz/soud .

http://www.obecbelec.cz/soud
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Rok se s rokem sešel

Uprostřed práce pro obec jsem si ani neuvědomil, že 10. listopadu uběhl právě rok od chvíle, 
kdy jsem byl zvolen starostou obce Běleč. Tenkrát to pro mě byla neuvěřitelná pocta a velká 
starost, zda funkci zvládnu a jak bude moje práce pro obec vůbec vypadat.

Dneska  mohu  říct  několik  věcí.  Myslím,  že  se  mi  i  díky  velké  podpoře  kamarádů  ze 
zastupitelstva, pomoci paní Melicharové a koneckonců díky velké většině občanů daří dělat 
funkci starosty zodpovědně a způsobem, který je mi vlastní. Na druhou stranu musím přiznat, 
že jsem neměl ani tušení, jaké množství práce a povinností mě čeká. Několikrát se stalo, že 
jsem jen pro obecní záležitosti  potřeboval tak 50 hodin denně a přes tyto situace se někdy 
přenáším dost těžko. Vím, že má moje práce chyby, vím, že poměrně často nestíhám dělat věci 
tak rychle, jak by si zasloužily, jsem si chyb vědom a budu se je snažit odstranit.

Na druhou stranu alespoň zde v Bělči je vedení obce naštěstí kolektivní záležitostí a tak chápu i 
naše společné výsledky. Bez kolegů v zastupitelstvu a aktivity spolků bychom moc nedokázali.

V  letošním  roce  se  nám  podařilo  nastartovat  udržitelné  hospodaření  v  lesích  tak,  aby 
odpovídalo novému lesnímu hospodářskému plánu, přinášelo do pokladny obce peníze a během 
několika málo let vyřešilo zbylé resty, které v našich lesích jsou. Daří se nám upravovat desítky 
let  zanedbané  části  obce,  například  okolí  Obecního  rybníka,  máme  čerstvě  prořezané  lípy 
v Bělči i ve Bzové a vyčištěnou jak požární nádrž, tak strouhy kolem. Díky samovýrobě se daří  
průběžně likvidovat letité houštiny kolem obce.

Podařilo se nám získat peníze na vybavení hasičů, na vybagrování požární nádrže, hospodaření 
v lesích nebo na zateplení budovy úřadu. Po nabídce na vyšší nájem od Agrospolu jsme začali 
vybírat nájemné i z pronajatých rozoraných cest, srovnali nájem i u ostatních nájemců, řešíme 
pronájmy rybníků a rybníčků a snažíme se, aby nájemci udržovali okolí v nejlepším pořádku. 
Podařilo  se  nám pustit  se  do rekonstrukce budovy Obecního úřadu – rozšíření  společenské 
místnosti, zateplení stropu nebo výměna oken a dveří nám sníží náklady na provoz a rozšíří  
možnosti využití budovy.

Daří  se  nám  udržet  vysokou  úroveň  kulturních  akcí  v  obci,  vznikají  nové  aktivity,  obec 
podpořila 3 zájezdy – modeláři v San Marinu, děti v Techmanii v Plzni a výlet za muzikálem do 
Prahy.  Proběhlo  několik  zábav  a  sportovních  turnajů.  Připravili  jsme  setkání  seniorů. 
Podporujeme  jak  mladé  hudebníky,  ochotníky,  mladé  hasiče,  tak  římskokatolickou  farnost, 
středisko Rolnička nebo středisko ochrany fauny ve Voticích.

Aby byl výčet úplný, musím zmínit i věci, které se nepodařily. Nepodařilo se nám dotáhnout 
územní  plán,  nepodařilo  se  nám vyřešit  vlastnictví  silnice  Běleč  –  Bzová,  pravděpodobně 
dostaneme pokutu za úhyn škeblí v požární nádrži.  Doufejme, že těch špatných zpráv bude 
výrazně méně než těch dobrých.

Chtěl bych vám všem popřát veselé Vánoce a šťastné vykročení do nového roku 2012.

Stanislav Šmejkal, starosta
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Mikuláš

V pondělí 5. prosince zavítal do Bělče Mikuláš se svou družinou – andělem a sedmi čerty. 
Putovali  dům od domu,  někde je  uvítali  básničkou,  jinde  písničkou nebo hrou na hudební 
nástroj. I přes občasné pohrůžky peklem nakonec zůstal počet obyvatel obce naštěstí zachován. 
Občas ale muselo dojít na sliby, že bude navštívený během příštího roku podstatně hodnější 
než letos. Tak ať se to opravdu vydaří!

Mikuláš 2011

Ten letošní Mikuláš
nemusel mít ani plášť.
Čerti s sebou vezli peklíčko
a i andělovi bylo teplíčko.
Zahřáli se u ohýnku
měli také knihu hříchu,
dětičky jim přednášely,
některé se pomodlily.

A ty velké, nezbedníky
poslal anděl za čertíky,
ti ho venku zvážili
jeho hříchy sečetli.
Nikoho však neodnesli
všichni nás pobavili.
A tak za rok Mikuláše
přivítáme všichni rádi zase.

Za básničku děkujeme paní Marii Bednářové
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Rozsvícení vánočního stromu

Dne 9. 12. se bělečská náves okolo 16h začala 
podezřele  plnit  lidmi.  Nejednalo  se  o  žádný 
obecní protest, ale o milé setkání při příležitosti 
rozsvícení vánočního stromu. Byl pořízen u pana 
Jana Kubáleho. Též bylo koupeno nové osvětlení 
v podobě 18timetrového světelného venkovního 
řetězu,  který  byl  omotán  směrem  od  špičky 
smrku k zemi. Sešlo se na 55 lidí, z toho 15 dětí. 
Program  u  stromu  před  kapličkou  zahájily 
flétnistky,  které  zahrály  5  koled  a  také  jsme 
slyšeli klariduo. Poté se ujal slova pan starosta, 
který přítomné přivítal, poděkoval všem, kdo se 
podíleli  na  přípravách  a  slavnostně  rozsvítil 
strom. Na všechny v tu chvíli dýchla atmosféra 
Vánoc a vůně svařáku a čaje tomu dodala pravou 
korunu. Dospělí utvořili skupinky okolo stromu a 
jen  tak  si  mezi  sebou  povídali.  Iniciátorem  a 
hlavním organizátorem této nové tradice je zastupitel Pavel Krejčí, kterému patří velký dík.

Mirka Čechová

Poděkování za Rolničku

Do redakční pošty nám dorazil následující e-mail:

Vážený pane starosto.

Ráda  bych  poděkovala  vám  i  zastupitelům  obce  Běleč  za  to,  že  jste  schválili  příspěvek  
na Rolničku  pro  naši  dceru  Michalku  Bednářovou.  Pro  Míšu  je  Rolnička  jediná  možnost  
ke vzdělání. Částka bude použitá na dofinancování osobního asistenta pro Michalku. Michalka  
by v Rolničce bez osobního asistenta být nemohla. Velice vám děkuji za příspěvek jménem celé  
naší rodiny.

Dana Bednářová

Za vedení obce Běleč bych chtěl poděkovat za příjemný e-mail. Osobně si myslím, že podpora 
spoluobčanů je jednou ze základních funkcí obce a je nutné si uvědomit, že každý z nás se 
může dostat  do situace,  kdy bude potřebovat  podporu svého okolí.  Není  dobré se  spoléhat 
pouze na stát a pokud můžeme pomoci, měli bychom to udělat. Středisko Rolnička patří mezi 
velmi dobrá střediska péče o děti a jsem rád, že můžeme podpořit její činnost.

Stanislav Šmejkal
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Vánoční besídka

V adventním období nesmí v Bělči chybět ani tradiční vánoční besídka 
v podání  dětí  a  mládeže  převážně  z  Bělče  a  Bzové.  O zlaté  neděli  se 
v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  sešlo  cca  40  maminek,  tatínků, 
babiček, dědečků a dalších diváků, kteří si přišli poslechnout své blízké a 
naladit  se  do  pohody  u  série  vánočních  skladeb,  písní  a  básniček 
připravené Mirkou Čechovou a Mirkou Kuklovou.

Básně recitovali: Eva Dobiášová, Iveta Marešová, Anna Bednářová, Klára 
Kopecká, Filip Krejčí a Jakub Buřič

Své hudební umění pak předvedli Veronika Bednářová, Kristýna Čechová, 
Aneta Krejčová, Magdaléna Čechová – flétny; Roman Břenda, Vítězslav 
Čech,  Tereza  Rosolová  – klarinety;  Lukáš  Břenda – akordeon;  Rudolf 
Šedivý  –  saxofon;  Jan  Kopecký  –  klávesy;  Hana  Kopecká  –  flétna  a 
triangl.

Během  letošního  podzimu  měli  naši  mladí  umělci  skutečně  napilno. 
Vystupovali například ve Vilicích a v Mladé Vožici. Byli jsme tedy velmi 
rádi, že si je můžeme poslechnout i v domácím prostředí.
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Na závěr zaznělo pásmo 
vánočních  koled, 
ke kterému  se  zpěvem 
připojilo  i  publikum. 
Mirka  Kuklová  pak 
poděkovala  obci 
za pořízení  nových 
stojanů  na  noty, 
ze kterých  prý  byly  děti 
doslova  nadšené,  a 
publiku za stálou přízeň. 
Na  besídce  se  také 
domluvilo  zpívání 
vánočních  koled 
u stromečku  v  Bělči 
na Štědrý  den  ve  14 
hodin. 

Vánoce mám nejradši
Jitka Dolejšová

Vánoce mám nejradši,
když jsme všichni spolu,
to se nikdo nemračí,
času máme horu.

Vánoce mám nejradši,
to jsou pěkné svátky,
táta má čas na vláčky,
máma na pohádky.

Společně teď jídáme
a pijeme kolu,
koledy si zpíváme
u jednoho stolu.

Jdeme spolu na výlet
- to je prostě prima,
za ruce se držíme
a není nám zima.

Společně si hrajeme,
pak si povídáme,
máme čas si všichni říct,
že se rádi máme.

Vánoce mám nejradši,
říkám vám to znovu,
to se nikdo nemračí
a jsme všichni spolu.

Kdybych já byl kouzelník,
pošeptal bych zlehýnka,
ať má na mě pořád čas
můj táta i maminka.
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Drakiáda

Oblíbenou  podzimní  akcí  je  i  drakiáda.  Pro  pořádání  té  letošní  jsme  využili  státní  svátek 
28. října. Bohužel nám ale moc nepřálo počasí. Vítr skoro nefoukal a tak draci létali hlavně 
těm, kteří  vydrželi  nejdéle běhat.  Nakonec se všichni draci alespoň trochu proletěli  a jejich 
majitelé si vyzvedli zasloužené odměny v podobě dárkových balíčků. Snad nám příště bude 
příroda víc přát.

Muzikál Děti ráje

Vydařeného zájezdu na muzikál Děti ráje se zúčastnilo celkem 46 zájemců. Do Prahy jsme 
dorazili  se  značnou  časovou  rezervou,  takže  si  řada  z  nás  zpestřila  čekání  na  začátek 
pozorováním tréninku malých hokejistů HC Sparta Praha.

Pak už se  ale  přiblížila  sedmá hodina a  s  ní  i  začátek představení.  Brzy jsme se uvelebili 
ve stupňovitém hledišti Goja Music Hall a začali sledovat příběh spolužáků Michala (František 
Pytloun) a Evy (Petra Doležalová) a lidí kolem nich. Velmi se nám líbil výkon malého Čusbuse 
– osmiletého Filipa Antonia. Další postavy hráli například Sagvan Tofi, Lukáš Vaculík, Bořek 
Slezáček a Petr Poláček.

Po závěrečném přídavku nás čekalo ještě jedno překvapení – shodou okolností jsme se ocitli 
na 300. představení tohoto muzikálu,  které mimo jiné znamenalo,  že Lukáš Vaculík prohrál 
sázku  se  Sagvanem  Tofi  ohledně  počtu  repríz  muzikálu.  Takže  jsme  se  dočkali  nejen 
prodloužené děkovačky, kde se  nám představila  i  řada nevystupujících členů organizačního 
zabezpečení muzikálu, ale také provolání „Sláva autorovi!“ směrem k vítězi sázky.

Po posledním potlesku si ještě někteří došli pro autogram od herců, pak jsme opustili divadlo, 
kde se schylovalo k bouřlivým oslavám jubilea, a vyrazili k domovu.
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Malování na asfalt

Na následujících stránkách zpravodaje se ještě vrátíme k některým letním akcím, které proběhly 
v naší obci a nebyly zmíněny v předchozím vydání zpravodaje.

V sobotu 4. června opět ožila bělečská náves 
spoustou dětí,  které přišly malovat  na letos 
opravený  asfalt.  Zanedlouho  se  na  cestě 
objevily  nejrůznější  krásné  kresby  od 
zemědělských  strojů  a  znaků  fotbalových 
klubů ke zvířátkům, květinám a srdcím.
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Mistrovství Evropy RC historických modelů San Marino 2011

Již osmý ročník setkání modelářů, kteří se rozhodli soutěžit s radiem ovládanými historickými 
modely, se odehrál v San Marinu koncem června letošního roku. Někteří modeláři touto soutěží 
opravdu žijí, po celý rok chystají své modely, a tak stojí zato vyjet na setkání, podívat se a 
potěšit své oko jejich výtvory.

Vzhledem k  tomu,  že  modelářský  kroužek  v  naší  malé  vísce  je  zaměřen  právě  na  stavbu 
historických leteckých modelů, rozhodli jsme se mistrovství pojmout jako vynikající zkušenost 
pro mladé modeláře a možnost udělat si výlet k moři s jejich rodiči. Náš kroužek je obcí chápán 
jako  pozitivní  přínos  k  jejímu  životu  a  proto  se  nám  podařilo  získat  od  obecního  úřadu 
příspěvek na částečnou úhradu dopravy, a tak jsme uspořádali autobusový zájezd do Rimini a 
San Marina. V prvně jmenovaném místě jsme poměrně slušně bydleli a ve druhém se účastnili 
soutěžního  létání.  Byla  to  sladká  odměna  za  útrapy  nočního  přejezdu,  který  byl  opravdu 
úděsný. Co mám na mysli? Nezkušené řidiče bez praxe v zahraničním provozu, a to dokonce i 
v ovládání jim svěřeného dopravního prostředku (na to,  jak spustit  klimatizaci  přišli  až  při 
zpáteční cestě v Alpách, kde teplota byla již jen okolo patnácti stupňů, zatímco ve slunné jižní 
Evropě dosahovala  ke čtyřicítce  ve stínu),  jazykově vybavení  pouze tuzemským vulgárním 
slovníkem, psychicky nezpůsobilí k výkonu odpovědné práce. Pro ilustraci jejich všeobecného 
rozhledu uvádím jedinou větu, kterou pronesli v severní Itálii: „Čoveče to Venézija je ňáký 
velký... Kdy už budou ty Benátky?“
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Ale  nešť  přežili  jsme  cestu 
tam  a  zpět,  vykoupali  se, 
najedli  se  mořských  plodů, 
napili  se  dobrého  vína  a 
hlavně – zasoutěžili na letišti 
ve  vísce  Torracia  položené 
na vrcholu kopce ze tří stran 
lemovaného  pěkným 
sešupem dolů a s nádherným 
výhledem  na  okolí  včetně 
blízkého moře.

Létání ve shora uvedených podmínkách 
bylo  velmi  náročné  z  pohledu 
nezkušených  pilotů,  ale  díky  pomoci 
jednoho člena výpravy, který je pilotem 
skutečného větroně, se naši mladí borci 
umístili  se  svými  modely  uprostřed 
startovního pole, což vůbec není špatné. 
Díky všem za přispění!

Příští  rok  pojedeme  na  Slovensko  do 
Dubnice  nad  Váhom.  Už  se  těšíme! 
„Majstrovstvá Europy“ se konají v datu 
18.-22. června 2012. Kdo máte chuť jet 
s  námi,  ozvěte  se.  Neslibujeme  ani 
slunce ani teplo, ale i v Trenčianských 
Tepliciach,  kde  plánujeme  ubytování, 
může být pěkně!

Zdeněk Slapnička
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Zájezd pro děti – Techmania Science Center

Zajisté jste už všichni někdy navštívili muzeum, 
kde bylo přísně zakázáno dotýkat se jakýchkoli 
exponátů.  Už jste  ale  byli  v  muzeu,  kde vám 
přímo  nakázali  si  s  věcmi  hrát?  Že  ne?  Tak 
v tom případě  jste  se  s  námi  měli  18.  června 
vydat do plzeňského Techmania Science Center.

Techmania je totiž postavena na principu staré 
dobré  školy  hrou.  Exponáty  sice  demonstrují 
různé fyzikální, chemické a matematické jevy a 
poučky známé z učebnic, ale když si vše může 
člověk osahat a vyzkoušet, tak to učení zas až 
tolik nebolí.

Hned  na  úvod  návštěvy  nás  zaujala  expozice 
TOP  SECRET,  která  se  potom  v  létě 
přestěhovala do Ostravy, a my jsme tak využili 
jednu  z  posledních  možností  si  ji  vychutnat. 
Tato kriminalistická a špionážní expozice nám 
například  dala  možnost  vyzkoušet  si,  jak 
funguje letištní skener na zavazadla, osobní či 
ruční detektor kovů, jak se dá měnit hlas, aby 
volajícího  nikdo  nepoznal.  Další  části  se 
věnovaly  balistice,  šifrování,  testům paměti  a 
dalším dovednostem agenta tajné služby.

Stále  obléhaným 
exponátem  byla  i 
konzole Xbox 360 se 
senzorem  Kinect, 
který  snímá  pohyby 
těla  a  umožňuje  tak 
bezdotykové 
ovládání.  Hra  bez 
klávesnice,  myši 
nebo ovladače v ruce 
je  prostě  úplně  jiný 
zážitek a my jsme si 
ji mohli dosyta užít.
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Dospělé  na  výstavě  asi  nejvíce  zaujala 
kontroverzní  plastika  Davida  Černého 
Entropa, která byla umístěna během našeho 
předsednictví  EU  v  Bruselu  a  nyní  našla 
svůj domov právě v Plzni.

Čas  od  času  se  bývalou  tovární  halou,  ve 
které  je  Techmania  umístěna,  rozezní 
pozvánka na vědecko-technickou show, kde 

zaměstnanci  předvádí  zajímavé pokusy s  některými 
exponáty.  Moc  jsme  se  těšili  na  van  de  Graafův 
generátor,  ale  bohužel  byl  relativně  vlhký  vzduch, 
takže kýžené naježení vlasů vybraného dobrovolníka 
se  nekonalo.  Show  s  polymery  nám  pak  ukázala 
zajímavé  vlastnosti  řady  předmětů,  se  kterými  se 
setkáváme  v  každodenním  životě  –  například 
balonky, PET lahve, polystyren, dětské jednorázové 
pleny  a  další.  Tuto  show  zakončil  velmi  efektní 
výbuch v plechovém sudu, který některé nic netušící 
návštěvníky pořádně vylekal.

A pokud někdo  stále  ještě  neměl  dost,  nabízela  se 
k prozkoumání  řada  hlavolamů  a  spousta  Jenga 
kostek  na  stavění.  A samozřejmě  ještě  expozice  z 
historie plzeňské Škodovky se starými lokomotivami.

Čas  vyhrazený  pro  návštěvu 
výstavy uplynul velmi rychle a 
pomalu  jsme  se  autobusem 
ubírali  zpět  domů.  A vlastně 
nám vůbec nevadilo, že skoro 
celý den pršelo.
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Turnaj v nohejbalu ve Bzové

Turnaj v nohejbale proběhl 14. května za velké účasti občanů ze Bzové i z Bělče na tenisovém 
kurtu ve Bzové. Tenisový kurt byl opraven a je k dispozici pro pořádání dalších akcí

Zlatá šlapka 2011

Cyklistický závod Zlatá šlapka 2011 proběhl v sobotu 28. května 2011 na půdě mikroregionu 
Venkov.  Soutěže  se  zúčastnilo  23  týmů,  z  toho  jeden  čistě  juniorský  a  čtyři  ženské  týmy. 
Kontrolním stanovištěm v Bělči prošlo mezi 8:00 a 11:16 celkem 123 cyklistů.
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Fotbalový turnaj v Bělči

V sobotu 23. července 2011 proběhl v Bělči fotbalový turnaj za účasti čtyř týmů, z toho dva 
týmy postavili fotbalisté z Bělče.

Děkujeme organizátorům za přípravu turnaje.
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Sportovní den v Bzové

V sobotu 3. září proběhl sportovní den ve Bzové. Bylo připraveno množství soutěží.

Čerti a Mikuláš ve Bzové
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O pitné vodě ve Bzové

Ve Bzové se  23.  listopadu 2011 opakovaně přihodila nepříjemná záležitost  s  kvalitou pitné 
vody.  Při  výpadku  dávkovacího  čerpadla  nadávkoval  správce  vodovodu  Pavel  Bartůněk 
chlornan do vody ve Bzovském vodojemu ručně. Bohužel se mu dávkování nepovedlo a došlo 
k devatenáctinásobnému překročení horního limitu pro obsah volného chlóru ve vodě.

Ve vodě byl objem chlóru 5,7 mg/l, limit pro pitnou vodu činí 0,3 mg/l, limit pro vodu v bazénu 
je  pro  porovnání  1  mg/l.  Obec  objednala  autorizované  měření,  které  podle  plánu  kontroly 
muselo do konce roku tak jako tak proběhnout, a ještě ten den byla na místě změřena hodnota 
volného chlóru jak ve vodovodu v Bělči, tak ve vodovodu ve Bzové. Protože okamžité měření 
zaznamenalo velké překročení, nechali jsme orientačně změřit i vodu ve vodojemu. Tam byla 
naměřena hodnota 3,6 mg/l, což stále znamená dvanáctinásobné překročení.

Odborná pracovnice společnosti  Mydlářka a.s.,  která nám provádí rozbory vody, doporučila 
zakázat používání vody na pití a vaření a varovat i před mytím, které by mohlo alergikům a 
osobám s citlivou pokožkou poměrně hodně ublížit. Varovali jsme občany písemně i osobně a 
zařídili náhradní zásobování vodou z cisterny.

Po  několika  dnech  se 
kombinací  odpouštění 
vody  z  vodojemu  a 
přítoku  čisté  vody 
podařilo  srazit  hodnotu 
volného chlóru pod limit a 
obnovit zásobování pitnou 
vodou  z  vodovodu. 
Starost  o  cisternu  a  její 
ochranu proti zamrzání si 
vzal  na  starosti  Josef 
Hájek.

Bohužel  došlo  k  ještě 
jedné  nepříjemnosti. 
Objevily  se  fámy,  že  si 
obec  přechlorování 
objednala  a  proběhlo  to 
s jejím souhlasem. Je nám 
líto, že se vůbec takové obvinění objevilo. I my vodu z vodovodu pijeme a bylo by v rozporu se 
všemi pravidly slušnosti a našimi zákonnými povinnostmi, kdybychom ohrozili zdraví občanů. 
O poruše  dávkovacího  zařízení  jsme  nevěděli,  museli  jsme  ji  objevit  sami  při  orientačním 
rozboru vody ve vodojemu. Zařízení bylo odpojeno a v budově vodojemu bylo nedýchatelně.

V současné době připravujeme řešení další správy úpraven vody tak, abychom eliminovali další 
problémy v budoucnu. Možným řešením je i vypovězení smlouvy a hledání nového správce. O 
postupu jednání budeme občany informovat.
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Zateplení stropu obecního úřadu a výměna oken

Koncem  října  proběhlo  zateplení  stropu 
Obecního úřadu v Bělči izolačním materiálem 
MAGMARELAX  ECO  společností  IP 
IZOLACE  POLNÁ,  s.r.o.  Izolace  nahradila 
v šikminách  krovu  dosavadní  nevhodně 
provedenou izolaci kamennou vlnou a skelnou 
vatou. Na ploše stropu byla dosavadní izolace 
ponechána a foukaná izolace přidána jako další 
vrstva. Ve dnech 25. a 26. října jsme vlastními 
silami  provedli  přípravné  práce  –  vyklizení 
staré izolace a polystyrenovou konstrukci a 27. 
října  proběhlo  během  tří  hodin  samotné 
zakoukání.  Celkové  náklady  na  zateplení 
stropu činily 101.780 Kč.

Ve dnech 28. a 29. 11. 2011 proběhla výměna 
oken  a  vstupních  dveří  v  budově  obecního 
úřadu.  Okna  a  dveře  vyměnila  společnost 
VEKRA CB s.r.o. Plastová okna jsou tvořena 
bezpečnostním  trojsklem  4 + 4 + 6,4 mm 
s hodnotou  součinitele  prostupu  tepla 
0,6 W/m2K.

Výsledek  práce  si  můžete 
kdykoliv  prohlédnout,  plastová 
okna  a  dveře  jsou  na  očích. 
S horším  výsledkem  dopadla 
výměna dveří na rampu – dveře 
do  skladu,  zadní  dveře  do 
přízemí  a  dveře  na  úřad. 
Dodané dveře byly horší kvality 
než  dveře  stávající,  původní 
dveře budou vráceny na místo, 
obec nové dveře platit  nebude. 
Celkové  náklady  na  výměnu 
16 ks  oken  (včetně  výlohy)  a 
vstupních  dveří  činily  203.599 
Kč.  Výměna  kování  a  úprava 
zadních  dveří  bude  stát  cca 
6.000 Kč.
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Obecní znak a vlajka

Firma Velebný & Fam s.r.o. připravila pro obec tři 
varianty návrhu obecního znaku. Zastupitelstvo na 
svém jednání 8. 12. 2011 vybralo jednu z variant a 
poslalo zpracování obecního znaku do další fáze. 
Tento  týden  od  zpracovatele  dorazil  i  návrh 
vlajky.  Vlajku  bude  zastupitelstvo  obce 
schvalovat na svém zasedání 28. 12. 2011.

Základním motivem znaku i vlajky je kančí hlava. 
Pro  osvětlení  vám  předkládáme  původní 
zdůvodnění od heraldika Velebného:

„Při  tvorbě  znaku  jsem  vycházel  ze  symbolů 
vážících  se  k nejstarší  historii  všech  tří 
historických částí obce – Bělče, Bzové a Elbančic. 
Všechny  tři  historické  obce  jsou  svou  historií 
spjaty s hradem Šelmberkem. Páni ze Šelmberka a 
Bělče odvozovali svůj prapůvod od bájné postavy 
Bivoje a měli ve svém znaku černou hlavu kance. 
Nejstarší  doložený  rod  vlastnící  Bzov,  Páni  ze 
Bzova (Jitka ze Bzova), měl na své pečeti dva tzv. 
volské rohy. Historická obec Elbančice ve svém 
nejvýznamnějším  historickém  období  proslula 
svými vanovými jodovými lázněmi.

Vybraný návrh – stříbrný štít, pěti stínky oddělený 
od modré hlavy štítu, na stříbrné ploše černá kančí hlava. Modrá část představuje symbol vody, 
stříbrná část symbolizuje hrad a tvrz. Ve stříbrné části kančí hlava Pánů ze Šelmberka.“

Členové  zastupitelstva  i  přítomní 
občané  navrhli  použít  barevné, 
konkrétně  žluté  pozadí  znaku  z 
důvodu  praktičtějšího  použití. 
Heraldik  na  návrh  obce  přistoupil, 
sám  se  rozhodoval  mezi 
bílou/stříbrnou  a  žlutou/zlatou. 
Navržená  vlajka  kopíruje  obecní 
znak.

Po  schválení  zastupitelstvem 
připraví  heraldik  podklady  pro 
Poslaneckou  sněmovnu  Parlamentu 
České  republiky,  kde  by  měly  být 
znak i vlajka schváleny.
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Úpravy kolem Obecního rybníka

Prakticky celou druhou polovinu 
roku  2011  probíhaly  úpravy 
kolem Obecního rybníka. Nejprve 
Pavel  Kubále  posekl  a  vyřezal 
křoví  a  houští  kolem  rybníka  a 
spolu  s  Jiřím  Heřmánkem 
provedli  další  úpravy.  Následně 
firma  Jiří  Fáček  srovnala  hráz 
rybníka  a  provedla  další  terénní 
úpravy.  Parta  pana  Kováče 
provedla zpevnění vymleté hráze 
kamenem a Břendovi a Krejčovi 
pokáceli přebytečné osiky.

Terénní úpravy stály 39.744 Kč a 
práce  s  křovinořezem a  skládání 
kamenů dohromady 5.552 Kč. 

Petr  Skyva  vyřezal  u  areálu 
Agrospolu  náletové  křoviny  a 
hasiči  provedli  v  prosinci  za 
pomoci Agrospolu opravu plotu.

V  příštím  roce  proběhne  druhá 
etapa  terénních  úprav  a  oprava 
asfaltové komunikace až na konec 
rybníka, kde končí obecní cesta.

Poslední činností bude vysázení nových stromů po obvodu rybníka dle povolení ke kácení osik.

Terénní úpravy nad Bělčí

V listopadu  a  prosinci  se  rozběhly  práce  na  rekultivaci  zavážky  nad  Bělčí.  Nejprve  Pavel 
Kubále  vysekal  křoviny,  rodina  Marešova  pokácela  staré  ovocné  stromy  a  nakonec  byly 
provedeny firmou Jiří  Fáček terénní  úpravy.  V příštím roce  bude provedeno osetí  prostoru 
travou a pravidelné sečení.

Hlavními  důvody pro  provedení  terénních  úprav je  zlepšení  estetického vzhledu vjezdu do 
obce, nahrazení starých ovocných stromů mladými stromky, likvidace místa pro černé skládky 
a zlepšení odtokových poměrů. V prostoru se nachází studna pro soukromý skleněný vodovod 
do sedmi  domů,  kde kvalitu  vody mohly  případné skládky ohrozit.  Posledním důvodem je 
částečné vyřešení stékání vody z obecních polí kolem č. p. 48 na cestu do Souhrad.
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Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 11. zasedání dne 26. října 2011

  1. schválilo program 11. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
  2. souhlasilo s předloženým zápisem do kroniky obce za rok 2010,
  3. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30. 9. 2011,
  4. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 30. 9. 2011,
  5. schválilo dar pro římskokatolickou farnost Mladá Vožice ve výši 20.000 Kč,
  6. schválilo dar pro Diakonii ČCE – středisko Rolnička ve výši 18.000 Kč,
  7. schválilo uzavření kupní smlouvy s EMPO HOLZ, s.r.o.,
  8. schválilo uzavření smlouvy o dílo s IP Izolace Polná s.r.o.,
  9. schválilo uzavření smlouvy o dílo s VEKRA CB s.r.o.,
10. schválilo vyúčtování dotace na odbahnění požární nádrže,
11. schválilo odbagrování odtoku z požární nádrže s cenou do 25.000 Kč,
12. schválilo rozpočtovou změnu 6/2011 – zvýšení příjmů i výdajů ve výši 284.220 Kč, změny 

ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 357.888 Kč a v příjmech v rámci paragrafu ve výši 
34.000 Kč,

Paragraf Položka Změny v příjmech celkem + 284 220 Kč
0000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnost + 14 000 Kč
0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ – 14 000 Kč
0000 1121 Daň z příjmu právnických osob – 20 000 Kč
0000 1211 Daň z přidané hodnoty + 20 000 Kč
0000 4122 Neinvestiční dotace odbahnění + 18 000 Kč
0000 4122 Neinvestiční dotace pěstební činnost v lesích + 19 220 Kč
1031 2131 Pěstební činnost – Příjmy z obecních lesů + 85 000 Kč
0000 4222 Investiční dotace zateplení OÚ + 160 000 Kč
6310 2141 Peněžní ústavy – Příjmy z úroků + 2 000 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 284 220 Kč
1031 5169 Pěstební činnost – Nákup ostatních služeb + 104 220 Kč
2310 5169 Pitná voda – Služby – rozbory vody + 12 000 Kč
2310 5171 Pitná voda – Opravy a udržování – 12 000 Kč
3399 5240 Záležitosti kultury – Dary neziskovým organizacím + 38 000 Kč
3419 5139 Tělovýchovná činnost – Fotbalový turnaj, pouťový zápas – 200 Kč
3419 5139 Tělovýchovná činnost – Jezdecký klub Mladá Vožice + 200 Kč
3744 5169 Protipožární ochrana – Nákup ostatních služeb + 34 080 Kč
3745 5021 Péče o vzhled obcí – Mzdové náklady + 10 000 Kč
3745 5139 Péče o vzhled obcí – Nákup materiálu + 5 000 Kč
3745 5156 Péče o vzhled obcí – Pohonné hmoty + 5 000 Kč
3745 5169 Péče o vzhled obcí – Nákup ostatních služeb + 45 000 Kč
5512 5029 Požární ochrana – Poskytnuté náhrady + 800 Kč
5512 5137 Požární ochrana – Drobný hmotný majetek + 2 274 Kč
5512 5139 Požární ochrana – Nákup materiálu – 6 778 Kč
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5512 5169 Požární ochrana – Nákup ostatních služeb – 4 330 Kč
5512 5171 Požární ochrana – Opravy a udržování + 28 034 Kč
6171 5154 Místní správa – Elektrická energie + 2 500 Kč
6171 5169 Místní správa – Nákup ostatních služeb + 23 000 Kč
6171 5229 Místní správa – Sdružení měst a obcí okresu Tábor – 2 500 Kč
6171 6121 Místní správa – Budovy, stavby + 320 000 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti – Rezerva rozpočtu – 320 080 Kč

13. schválilo odkup pozemků pod cestou „Do kamení“ za cenu do 20 Kč/m2,
14. schválilo  záměr  pronajmout  pozemky  parcelní  čísla  KN 741 (2483 m2),  928/2 (233 m2), 

1676/3 (74 m2),  1719/8 (204 m2),  1719/9 (92 m2),  části  pozemků  parcelní  čísla 
KN 928/1 (280 m2), 1674/1 (660 m2), 1675 (140 m2) v areálu střelnice ve Bzové,

15. schválilo záměr  zhotovení  grafického  návrhu  obecního  znaku  a  vlajky  od  společnosti 
Velebný a Fam s.r.o.,

16. schválilo záměr pronajmout část pozemku 1677/2,
17. schválilo vypracování projektu od PTEM Tábor – doplnění veřejného osvětlení v ceně do 

20.000 Kč.

Zastupitelstvo obce na svém 12. zasedání dne 8. prosince 2011

  1. schválilo program 12. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
  2. odsouhlasilo podání žádosti  z programu Jihočeského kraje „Příspěvek na rekonstrukce a 

obnovu vybavení sportovišť“ ve výši 84.000 Kč (celkový rozpočet projektu 120.000 Kč),
  3. odsouhlasilo podání žádosti o grant na hospodaření v lesích ve výši 25.080 Kč,
  4. schválilo vyúčtování dotace na dovybavení JSDHO,
  5. schválilo  rozpočtovou  změnu  7/2011  –  zvýšení  příjmů  i  výdajů  o  191.166  Kč,  změny 

v příjmech ve výši 3.284 Kč a změny ve výdajích ve výši 254.000 Kč,

Paragraf Položka Změny v příjmech celkem + 191 166 Kč
0000 4122 Přijaté transfery – Neinvestiční dotace lesní hosp. plán + 4 515 Kč
0000 4122 Přijaté transfery – Neinvestiční dotace JSDHO + 30 051 Kč
1031 2131 Pěstební činnost – Příjmy z obecních lesů + 90 000 Kč
1069 2131 Pronájmy pozemků – Příjmy z pronájmu pozemků + 22 000 Kč
2141 2112 Vnitřní obchod – Příjmy z prodeje zboží + 6 600 Kč
2212 2310 Místní komunikace – Příjmy z prodeje DHIM + 2 000 Kč
2310 2111 Pitná voda – Příjmy z poskytovaných služeb (vodné) + 3 284 Kč
3639 3111 Komunální služby – Příjmy z prodeje pozemků + 36 000 Kč
6402 2221 Finanční vypořádání – Vrácení zálohy za vodovody (ČIŽP) – 3 284 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 191 166 Kč
1031 5021 Pěstební činnost – Osobní náklady – 22 500 Kč
1031 5139 Pěstební činnost – Nákup materiálu – 21 000 Kč
1031 5156 Pěstební činnost – Pohonné hmoty – 2 500 Kč
1031 5169 Pěstební činnost – Nákup ostatních služeb + 25 000 Kč
1031 5169 Pěstební činnost – Odborný lesní hospodář – odměna + 1 500 Kč
1031 5169 Pěstební činnost – Lesní hospodářský plán + 3 551 Kč
2141 5138 Vnitřní obchod – Nákup zboží za účelem prodeje + 6 600 Kč
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2212 5137 Místní komunikace – Drobný hmotný majetek – 20 000 Kč
2212 5169 Místní komunikace – Nákup ostatních služeb + 45 000 Kč
2212 5171 Místní komunikace – Opravy a udržování komunikací – 25 000 Kč
2212 6130 Místní komunikace – Nákup pozemků – silnice Bzová – 100 000 Kč
2310 5021 Pitná voda – Osobní náklady + 3 600 Kč
2310 5169 Pitná voda – Služby – rozbory vody + 2 400 Kč
2310 5171 Pitná voda – Opravy a udržování – 6 000 Kč
3111 5321 Mateřská škola – Neinvestiční transfery obcím – 10 000 Kč
3316 5139 Zpravodaj – Nákup materiálu + 5 000 Kč
3392 5139 Zájmová činnost v kultuře – Nákup materiálu + 10 000 Kč
3392 5169 Zájmová činnost v kultuře – Nákup ostatních služeb – 14 000 Kč
3392 5229 Zájmová činnost v kultuře – Příspěvky obč. sdružením + 4 000 Kč
3419 5171 Tělovýchovná činnost – Oprava a udržování – hřiště v Bělči – 23 000 Kč
3635 6119 Územní plánování – Územní plán Běleč – pořízení – 200 000 Kč
3745 5021 Péče o vzhled obcí – Mzdové náklady + 10 000 Kč
3745 5169 Péče o vzhled obcí – Nákup ostatních služeb + 100 000 Kč
5512 5139 Požární ochrana – Nákup materiálu + 4 515 Kč
6171 5137 Místní správa – Drobný hmotný majetek + 2 000 Kč
6171 5139 Místní správa – Nákup materiálu + 2 000 Kč
6171 5169 Místní správa – Nákup ostatních služeb – 10 000 Kč
6171 5363 Místní správa – Úhrady sankcí jiným rozpočtům + 6 000 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti – Rezerva rozpočtu + 414 000 Kč

  6. schválilo stanovení způsobu odepisování majetku obce Běleč v souladu s Českým účetním 
standardem č. 708 – rovnoměrný způsob odepisování,

  7. schválilo nájemní smlouvy na pronájem polí s Josefem Bartůňkem a Janem Fialou,
  8. schválilo harmonogram svozu odpadu a uzavření smlouvy s COMPAG VOTICE s.r.o.,
  9. schválilo výběr varianty znaku č. 2 a navrhuje upravit pozadí ze stříbrného na žluté,
10. schválilo  uzavření  smlouvy  s  MEADOW ZAS  s.r.o.  na  prořezání  lip  v  celkové  ceně 

84.000 Kč.

Rozesílání informací občanům

Nabízíme občanům možnost  získávat  informace a pozvánky na akce elektronickou formou. 
Máme k dispozici systém na rozesílání krátkých zpráv e-mailem nebo pomocí SMS. Počátkem 
příštího  roku  vás  obejdeme  s  dotazníkem  a  pokud  nám  poskytnete  pro  účely  rozesílání 
informací svoji e-mailovou adresu nebo mobilní telefonní číslo, získáme možnost zasílat vám 
rychlé informace.

K tomuto nápadu nás vede několik důvodů. Prvním důvodem jsou krizové situace, například 
problémy s pitnou vodou nebo blížící se povodně. Druhým důvodem je možnost zaslat vám na 
poslední chvíli pozvánku na akci nebo vás informovat o aktuální situaci v obci. Váš souhlas se 
zasíláním  se  může  týkat  jenom  důležitých  věcí  nebo  naopak  můžete  projevit  zájem  být 
pravidelně informováni o každé akci a každém zveřejněném dokumentu obce.

Systém na rozesílání SMS máme vyzkoušený, využívají jej hasiči.
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Pozvánka na zastupitelstvo

Ve středu 28. prosince proběhne v zasedací místnosti OÚ 13. zasedání zastupitelstva obce.

Návrh programu:
  1. Zpráva o hospodaření obce k 30. 11. 2011
  2. Zpráva o hospodaření v lesích v roce 2011
  3. Schválení rozpočtové změny 8/2011
  4. Schválení rozpočtu na rok 2012
  5. Vyúčtování dotací
  6. Žádost o dotaci – program obnovy venkova 2012
  7. Schválení provádění vidimace a legalizace
  8. Schválení návrhu obecní vlajky
  9. Schválení pasportu místních komunikací
10. Schválení operačního plánu zimní údržby
11. Schválení nařízení obce o zimní údržbě komunikací
12. Různé, diskuze

Harmonogram svozu odpadu v roce 2012

Od ledna 2012 bude svážet odpad v obci společnost COMPAG VOTICE s.r.o. Zastupitelstvo 
obce v podmínkách výběrového řízení stanovilo frekvenci svozu na tři týdny v létě a dva týdny 
v zimě. Svoz odpadů bude probíhat v úterý a to v těchto termínech:

leden 2012 03.01.2012 17.01.2012 31.01.2012
únor 2012 14.02.2012 28.02.2012

březen 2012 13.03.2012 27.03.2012
duben 2012 10.04.2012 24.04.2012
květen 2012 15.05.2012
červen 2012 05.06.2012 26.06.2012

červenec 2012 17.07.2012
srpen 2012 07.08.2012 28.08.2012

září 2012 18.09.2012
říjen 2012 09.10.2012 23.10.2012

listopad 2012 06.11.2012 20.11.2012
prosinec 2012 04.12.2012 18.12.2012
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