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Setkání rodáků 2012
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Životní výročí - blahopřejeme

Prosinec paní Emilie  Bartůňková Běleč 80 let
Únor paní Antonie Svatková Běleč 76 let

paní Anežka Svatková Bzová 65 let
paní Jiřina Rychlá Bzová 80 let

Březen paní Marie Čechová Běleč 65 let
pan Jaroslav Čech Běleč 65 let
pan František Dvořák Běleč 79 let

Duben paní Marie Bednářová Bzová 70 let
Květen pan Antonín Kubále Běleč 83 let
Červen paní Antonie Neradová Bzová 86 let

pan Jan Bednář Bzová 84 let

Co se chystá

30. června proběhne svoz nebezpečného odpadu – strana 19
30. června od 17:00 bude na OÚ v Bělči veřejné projednávání územního plánu – strana 12
21. července ve 13:00 začne oslava 90. výročí založení sboru dobrovolných hasičů – strana 24

Redakční uzávěrka dalšího čísla zpravodaje v roce 2012 bude v neděli 19. srpna. 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.

Aktuálně řešíme

V rukou držíte  první  letošní  zpravodaj  a  to  znamená,  že  se  nám nedaří  vydávat  zpravodaj 
pravidelně,  jak jsme si  ještě v loňském roce plánovali.  V prvním pololetí  se nám nahrnulo 
hodně práce a příprav a některé věci bylo nutno upozadit, aby ty ostatní proběhly tak, jak mají.

Nová legislativa přidělává obcím čím dál tím více problémů. Celá veřejná správa se připravuje 
na  start  základních  registrů,  takže  prakticky  každý  pracovní  den  dorazí  nějaký  požadavek, 
pokyn, úkol nebo nová povinnost. Probíráme se novinkami od MHD až po informace včelařům.

Velkým úkolem bylo řešení sporu okresních a krajských úředníků při tvorbě územního plánu. 
Ztratili jsme půl roku jenom proto, že se dvě skupiny úředníků nebyly schopny dohodnout, 
kudy migrují zvířata z Elbančic na Husí horu nebo ze Stehlov na Šelmberk. Tento problém se 
nám vyřešit podařilo, bližší  informace k územnímu plánu najdete na prostřední dvoustraně.

Dlouhodobý problém silnice Běleč – Bzová se nám nepodařilo přes nadějné vyhlídky převést 
na  Jihočeský  kraj  a  musíme se  vrátit  zpět  k  odkupu pozemků a  vyřešení  majetkoprávních 
záležitostí. Letošní oprava stála skoro 100.000 Kč a příští rok to nejspíše nebude lepší.

Podařilo se nám získat o něco méně dotací než v roce minulém, přesto dostaneme peníze na 
dovybavení jednotky hasičů nebo na opravu komunikace k Obecnímu rybníku.
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Jak by měl vypadat rok 2012

Rok 2012 je pro vedení obce a pro celou obec rokem velkých úprav a změn. První velkou akcí 
roku byla premiéra spolkem divadelních ochotníků v Bělči MAŠKARY nově nastudované hry 
Hadrián  z  Římsů  –  rytířská  komedie  z  českého  středověku.  Časové  možnosti  mi  bohužel 
nedovolily  premiéru  navštívit,  ale  i  pro  velmi  kladné  reakce  publika  kulturního  domu  ve 
Vilicích netrpělivě očekávám, kdy bude nejbližší repríza.

Z  významných  akcí  nesmíme  pominout  úspěšnou  organizaci  hasičské  soutěže  v  sobotu 
19. května  2012.  Kromě  skvěle  zvládnuté  organizace  a  úspěšného  vystoupení  bělečských 
hasičských  družstev  musím  zmínit  vynikající  večerní  zábavu  s  hudební  skupinou  PAM  z 
Pelhřimova. Když jsme se nad ránem rozcházeli, pocit spokojenosti byl asi tím nejčastějším.

Největší akcí roku 2012 je bezesporu setkání rodáků a občanů Bělče dnes, v sobotu 23. června. 
Akce je dlouho připravovaná. Pozvali jsme na 400 hostů a doufejme, že počasí a dobrá zábava 
vydrží do pozdních večerních hodin. Celá obec se připravovala na setkání s vehemencí sobě 
vlastní a všichni doufáme, že výsledek práce za poslední týdny je vidět. Je potřeba poděkovat 
všem lidem a spolkům, které se na organizaci podílely, vzpomenu konkrétně na SDH Běleč. 
Vystoupení hudební skupiny Strahovanka by mělo být důstojným vyvrcholením akce.

Třetí velkou akcí bude na sobotu 21. července připravovaná oslava 90. výročí založení sboru 
dobrovolných hasičů  v Bělči.  Bohatý program s hlavním vrcholem – soutěží  jednotlivců – 
Železný hasič  Běleč  2012 a  ukázkami  techniky a  hasičské  práce  slibuje  zajímavě strávené 
odpoledne a spolu s hudební skupinou SYNKOPA i večer a noc.

Je potěšující, že se daří pořádat tolik zajímavých akcí kulturního, společenského a sportovního 
charakteru. Bělečské spolky se snaží a jsou velmi úspěšné. Mladí hasiči pod vedením Rudolfa 
Šedivého a Zdeňka Kubáleho patří dlouhodobě do špičky na okrese Tábor, modelářský spolek 
Bělečtí tygři pod vedením Zdeňka Slapničky se opakovaně účastní mistrovství Evropy, Mladé 
občanky Bělče připravují mnoho akcí převážně pro děti, Mirka Kuklová s mladými muzikanty 
pravidelně přispívají ke oživení kulturní sezóny, která u nás začíná v lednu a končí na Silvestra. 
Pro doplnění připomenu aktivity mysliveckých sdružení Běleč 1 a Janov–Běleč a střeleckého 
klubu.  Nejaktivnějším  spolkem  je  Sdružení  dobrovolných  hasičů  Běleč,  výsledky  jejich 
neúnavné práce a široké členské základny jsou vidět všude kolem nás.

Během léta  chystáme i  mnoho akcí  investičního charakteru.  Po perfektně  upraveném okolí 
Obecního rybníka přijde na řadu oprava komunikace od rybníka do vsi včetně úpravy nivelity 
mezi č.p. 37 (Krchovi) a č.p. 38 (Fialovi), rekonstrukce sociálních zařízení v budově Obecního 
úřadu,  rekonstrukce dopravního značení,  výstavba dětského hřiště  ve Bzové a  rekonstrukce 
dětského hřiště v Bělči. V druhé polovině roku plánujeme rozšíření veřejného osvětlení, první 
fáze  na  návsi  v  Bělči  již  proběhla,  rekonstrukci  povrchu  fotbalového  hřiště  a  přípravu 
rekonstrukce půdního prostoru u hasičárny na velkou moderní klubovnu pro děti.

Za sebe i za obecní zastupitelstvo říkám, že nás těší podpora a samostatná aktivita téměř všech 
občanů, a i když ne vše se podaří a ne všichni jsou spokojeni a někdy i naštvaní, společný cíl – 
rozvíjet celou Obec Běleč se nám, myslím, daří plnit.

Stanislav Šmejkal, starosta obce



Strana 4 Zpravodaj obce Běleč 1/2012 23. 6. 2012

Vánoční zpívání

Na Vánoční besídce přišli účinkující se zajímavým nápadem – zahrát a zazpívat si i na Štědrý 
den u stromečku na návsi. A protože u nás v obci není od nápadu nikdy daleko k realizaci, sešlo 
se nás odpoledne u stromečku asi čtyřicet. Sice chvílemi poprchávalo, muzikantům občas lítaly 
noty, ale stejně nás naplnila příjemná vánoční atmosféra. Pro zahřátí byl k dispozici i horký čaj 
a punč. Zazpívali jsme si 8 koled, popřáli hezké svátky a rozešli se s veselou náladou domů. 
Díky všem za tuto výbornou akci, už se těším na její letošní pokračování.

Tříkrálová sbírka

V sobotu 7. ledna do naší  obce opět  zavítali  Tři králové s Tříkrálovou sbírkou. Dopoledne 
chodili  ve Bzové,  odpoledne pak v Bělči.  Za doprovodu fléten koledníci  zazpívali  známou 
koledu o příchodu Tří králů, popřáli hezký nový rok a napsali na rám dveří tradiční K+M+B 

2012.  Bylo  velmi 
příjemné  sledovat,  že  se 
stále  najdou  ochotní 
dárci,  kteří  sbírce věnují 
finanční  příspěvek  a  i 
něco  dobrého 
pro samotné  koledníky. 
Jako poděkování obdrželi 
dárci  cukříky  a 
kalendáříky  s  motivem 
sbírky.  Počasí  letos 
koledníkům moc nepřálo 
–  občas  poprchávalo, 
občas  sněžilo,  takže  se 
často  běhalo  domů 
pro teplejší  nebo  suché 

oblečení.  Po skončení  obchůzky jsme se odebrali  do zasedací  místnosti,  kde se  pro zahřátí 
uvařil čaj. První várka se bohužel osladila solí, ale druhá už dopadla lépe, tam jsme si nasypali  
některé zbylé tříkrálové cukříky.

A jak vlastně sbírka dopadla? V rámci celé České republiky se vybralo přes 74 miliónů korun. 
Kasička za Běleč a Bzovou v sobě pak skrývala krásných 7 383 Kč. Z vybraných peněz půjde 
35 % na  centrálu  k  Charitě  České  republiky  –  5  % jde  na  režii  sbírky  (například  výroba 
upomínkových předmětů,  propagace  atd.),  30  % pak bude použito  na  centrální  charitativní 
projekty  a  humanitární  pomoc.  Zbylých  65  % pak  zůstává  v  organizacích,  kde  se  peníze 
vybraly. Římskokatolická farnost Mladá Vožice, pod kterou naše sbírka spadá, plánuje využít 
80 % příspěvků na pomoc dětem ze sociálně slabších rodin nebo rodin s více dětmi – přispět 
dětem  na  společné  výlety,  víkendové  a  prázdninové  pobyty.  Zbylých  20  %  pak  půjde 
na projekty Farní charity Tábor. Více informací na www.trikralovasbirka.cz

Mnohokrát děkujeme všem koledníkům, organizátorům a hlavně dárcům.
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Turnaj ve stolním tenise

První únorovou sobotu se budova obecního úřadu 
proměnila  v  místo  napínavého  sportovního 
zápolení. Turnaje ve stolním tenise se zúčastnilo 
celkem 30 soutěžících  –  12 mužů,  10  žen a  8 
dětí.  V kategorii  žen  a  dětí  se  hrálo  systémem 
každý  s  každým,  muži  byli  rozděleni  do  dvou 
skupin,  takže jsme v pozdním odpoledni mohli 
sledovat  i  napínavé  vyřazovací  zápasy  a  boje 
o medaile.  I  turnaj  žen  se  vyvinul  tak,  že 
posledním utkáním byl boj o první místo. Večer 
pak následovala karaoke zábava.
Děkujeme účastníkům, fanouškům, sponzorům a 
hlavně  organizačnímu  týmu  ve  složení  Marcel 
Fiala, Pavel Krejčí a Pavel Heřmánek.

Muži
1. Petr Melichar
2. Stanislav Břenda
3. Pavel Krejčí

Ženy
1. Jana Bervidová
2. Denisa Kubálová
3. Milada Viktorinová

Děti
1. Michal Fiala
2. Roman Břenda
3. Jakub Křížek
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Dětský karneval

V neděli 12. února jsme se opět sešli na tradičním karnevalu uspořádaném mladými občankami 
Bělče  a  Bzové.  Dorazily  opravdu  krásné  masky  –  například  Červená  Karkulka,  fotbalista, 
mumie,  čarodějnice,  mumie,  pirát,  kovbojové,  princezny,  víly,  beruška,  dinosaurus,  dýně, 
templář, voják, myška a další. 

Pod  vedením  Mirky  Čechové  se  všichni 
mohli  dosyta  vytancovat,  zasoutěžit  si  a 
zaskákat.  Prima  hudební  doprovod  zajistil 
Ruda Šedivý.

Děkujeme  za  účast,  skvělou  zábavu  a 
doufáme, že se s vámi uvidíme i na dalších 
letošních akcích.
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Oslava Mezinárodního dne žen

V  sobotu  10.  března  patřila  společenská  místnost  v  Bělči  ženám  a  oslavě  jejich  svátku. 
Příjemně  jsme  poseděly,  popovídaly  si  a  také  zatancovaly.  Poděkování  patří  přítomným 
zastupitelům za uspořádání této milé akce.

Velikonoční řehtání

Ani letos se děti z Bělče nenechaly odradit sychravým počasím velikonočního týdne a nahradily 
zvon z kapličky řehtačkami, škroukačkami, kocourem a dalšími nástroji.
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Běleč Golf Indoor Masters 2012

Jsou dvě místa na světě, kde se odehrávají golfová mistrovská klání té nejlepší úrovně. Jedním 
z nich z nich je Augusta v USA a druhým pak Běleč v ČR. Jistě si říkáte, že to snad ani není 
možné. Opak je pravdou. Tak, jako se do Augusty sjíždějí nejlepší profesionálové, aby si zahráli 
o  zelené  sako,  tak  se  v  Bělči  sešli  nejlepší  místní  amatéři,  aby  se  utkali  v  klání  roku 
o Bažantnický pohár a zelený svetr. 

Vše vzniklo podobně jako mnoho ostatních akcí 
v naší  vísce.  V  klubovně  Hasičů  Běleč  jsme 
nedávno sledovali v televizi jakési golfové klání a 
kdosi  pronesl  neuctivou  poznámku  o  kvalitě 
hráče,  jenž  neproměnil  zdánlivě  jednoduchý 
závěrečný úder (put - čti pat) a nezasáhl jamku. 
Poslední údery se přitom provádí na tzv. greenu 
(čti  grínu),  což  je  zpevněná  a  hustě  zatravněná 
plocha, která je velmi pečlivě upravovaná tak, že 
vypadá  jako  koberec.  Její  záludnost  spočívá 
v nerovnosti,  což  ovšem  není  na první  pohled 
při TV  přenosu  viditelné.  Snažil  jsem  se  hájit 
onoho  neúspěšného  hráče  s  argumentem,  že 
zasáhnout  jamku  na  vlnitém  greenu  není  tak 
snadné, jak se může zdát. Kdosi na to zareagoval 
slovy, že bych měl obecenstvu tedy ukázat, jak se 
to vlastně hraje. A bylo rozhodnuto. Stanovil jsem 
termín  na  21.dubna  2012,  připravil  pravidla  co 
nejvíce  podobná  skutečným,  obstaral  zelený 
koberec o rozměrech 6x1,5 metru a upravil ho do tvaru greenu. Díky ochotě pracovníků pošty 
byla pozvánka s pravidly distribuována do každého domu v Bělči a Bzové.

V sobotu odpoledne v pět jsme napjatě očekávali, jak naši golfoví zapálenci zareagují, a mohu 
potvrdit,  že  nejen  nezklamali,  ale  velmi  příjemně  překvapili.  Jednak  tím,  že  respektovali 
základní  požadavek  golfové  etikety,  pokud jde  o  oblečení  a  dále  pak tím,  že  se  seznámili  
s pravidly a respektovali je beze zbytku, což v konečném důsledku přineslo opravdu příjemný 
zážitek pro všechny.

Vzhledem k tomu, že golf je v obci ojedinělá záležitost, připravili jsme se na ni se vším všudy a 
parametry  nastavili  tak,  aby  celé  klání  bylo  naprosto  přehledné  a  výsledková  listina  byla 
aktuálně  k  dispozici  všem hráčům.  Proto  jsme  ji  umístili  na  televizní  obrazovku,  kam se 
po každé  jamce  odehrané  příslušným  hráčem  zapsal  výsledek,  který  se  automaticky 
zpracovával. Výpočetní středisko naprosto bezchybně vedl Péťa Nerad a velice pečlivě sledoval 
počet úderů, které bezchybně zapisoval do výsledkové listiny.

A nyní  ke  hře  samotné.  Mnoho  nezasvěcených  se  divilo,  že  budeme  hrát  uvnitř  a  přitom 
nebudeme navrtávat podlahu klubovny, abychom připravili jamku. Vysvětlení je jednoduché, 
jamku nahradí chytré zařízení, které vypadá jako malý košíček jen o malinko zvýšený nad hrací 
plochu. Ten se umístí na green a může se začít. A taky se začalo. Hráli jsme na devět jamek 
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s tím,  že  každou  jamku  odehráli  všichni  hráči 
ve vylosovaném  pořadí.  Druhých  devět  jamek  pak 
hráli hráči, kteří dosáhli nejlepších výsledků a umístili 
se v první třetině startovního pole. První „odpaliště“ 
bylo  umístěno  na vzdálenost  téměř  šest  metrů 
od jamky, hrálo se na koberci položeném na podlaze 
bez  nerovností.  Schopnosti  účastníků  se  projevily 
ihned. Řádné soustředění přineslo své ovoce a jamku 
postupně zasáhli všichni na celkem malý počet úderů. 
S tím, jak se pokračovalo , hráči získávali jistotu, hra 
zaujala  soutěžící  i  diváky.  Hrací  plochu  jsme 
upravovali  tak,  aby  připomínala  zvlněný  green 
se všemi jeho nástrahami, což přinášelo koncentraci a 
napětí.  Věřte  nebo  ne,  ale  při  hře  panovalo  takové 
ticho, že i  onen pověstný špendlík by byl slyšitelný 
na vzdálenost  mnoha  yardů.  Do  druhého  kola  se 
nakonec  probojovali  nejlepší  a  mohu  zodpovědně 
prohlásit,  že  hra  byla  velmi  těžká.  Zaslouženého 
vítězství  dosáhl  hráč  Manek  (čti  Mejnyk),  který 
po celou  soutěž  předváděl  úžasnou  hru  s jistými 
zásahy na malý počet úderů. Zdatně mu sekundoval hráč Kocura (o anglické výslovnosti jména 
jsme nebyli schopni se shodnout) a na poslední jamce se přiblížil prvnímu v pořadí na tři rány. 
Bohužel, zahrál příliš konzervativně a o útok na vítězství pokusem zasáhnout jamku na první 
ránu se ani nepokusil. Velmi dobře zapůsobil i hráč chlapeckého vzhledu hrající pod přezdívkou 
Boy (  Boj  neboli  chlapec),  sympatický herní  projev  a  úžasnou  komunikaci  s  obecenstvem 
předvedl Wood Newman (Wúd Ňůmen) a ženskou hvězdou večera, která se v drsné mužské 
konkurenci propracovala do finále se stala tajemná  Lady S (Lejdy Es).

Myslím, že všichni, kdo byli přítomni na turnaji, 
se  velmi  dobře  bavili.  To  platí  beze  zbytku  i 
o divácích,  kteří  se  atmosférou  hry  nechali 
strhnout.  Vítěz  byl  oceněn  Bažantnickým 
pohárem,  který  je  putovní  a  bude  umístěn 
na čestném  místě  v  síni  slávy  Hasičů  Běleč. 
Kromě toho bude na poháru navždy vyznačeno 
ono  slavné  vítězství  se  jménem  vítěze,  a  to 
na jeho náklady.  Vzhledem k tomu,  že  golf  je 
finančně velice dobře oceňovaná, nezůstali jsme 
ani my pozadu a vítěz obdržel i finanční prémii. 
Její výši se ovšem nepřeje zveřejnit…

Jestliže  máte  internet,  podívejte  se  na  stránku 
obce, záznam z nejvíce dramatických okamžiků 
bude brzy veřejně přístupný. Příští rok se těšíme 
na všechny, kterým letošní Masters unikly!

Zdeněk Slapnička
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Pálení čarodějnic

Během Filipojakubské noci je všude v okolí vidět řadu větších či menších ohňů, které mají 
podle lidových zvyků chránit  před zlými silami.  I  u nás šikulové připraví hranici,  vyparádí 
čarodějnici a zájemci pak jdou postát k ohni, popovídat si a sledovat, jak čarodějnice odlétá 
na čarodějnický sněm. V Bělči jsme potom využili teplého večera a přesunuli se grilovat na 
náves, ve Bzové pak v rámci čarodějnického reje vymysleli akci ještě na další den, o které si  
můžete přečíst na následující straně Zpravodaje.

Malování na asfalt

V sobotu 26. května se asfalt na návsi opět proměnil v malířské plátno, které přišlo kresbami 
zaplnit  celkem 27 dětí.  Před akcí  silnici  důkladně zametly mladé občanky a po chvilce již 
na asfaltu  zářily  traktory,  sluníčka,  rodinka  Simpsonů,  loga  fotbalových  klubů,  zvířátka, 
postavičky,  domky,  auta,  vlaky,  květiny a  další  motivy.  Na závěr  dostal  každý kreslíř  jako 
odměnu za předvedenou snahu balíček se sladkostmi. 

Bělečtí tygři opět na mistrovství Evropy

Bělečtí modeláři vyrazili opět na mistrovství Evropy v leteckém modelářští. Po loňské účasti v 
San Marinu byli Bělečtí tygři tento týden v Dubnici nad Váhom na Slovensku.
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První máj ve Bzové

Během pálení čarodějnic se v Bzové zrodil nápad vrátit se o několik desetiletí zpět a uspořádat 
prvomájový průvod. A protože od nápadu u nás nikdy není daleko k činu,  projely Bzovou 
krásně  ozdobené alegorické  vozy i  s  tematicky oděnou posádkou.  Počasí  přálo,  mávátka  a 
fáborky se třepotaly a všichni si užili spoustu legrace.

Besídka ke Dni matek

Další akcí, která již nemůže chybět v našem nabitém jarním kalendáři je oslava Dne matek. 
Mladí  muzikanti  pod vedením Mirky Kuklové nacvičili  krásné  skladby.  Uši  posluchaček a 
posluchačů potěšily také básničky a říkanky věnované hlavně přítomným maminkám, babičkám 
a tetám. Děkujeme všem účinkujícím a organizátorkám za příjemně strávený čas.
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Územní plán – veřejné projednání

Tvorba  nového  územního  plánu  obce  se  konečně  dostala  do  fáze,  kdy  bude  veřejně 
projednáván. Územní plán je důležitý dokument pro rozvoj obce a výstavbu na území obce. Jde 
o závazný dokument, kterým se Obec Běleč a její občané budou řídit nejméně po příštích 10 let. 
Nepředpokládáme v nejbližších letech žádnou aktualizaci územního plánu, protože je hodně 
nákladná. Z toho důvodu doporučujeme občanům, aby si případné plány na výstavbu dobře 
promysleli a případně územní plán připomínkovali.

Veřejné  projednání  územního  plánu  dle  §52  až  §54  zákona  č.  183/2006  Sb.  o  územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) proběhne v úterý 10. července 2012 od 9:00 hod. 
na MěÚ Tábor, Žižkovo nám. 6 (budova matriky). Po tomto veřejném projednání již nebude 
možno podávat  námitky a připomínky k územnímu plánu obce.  Z toho důvodu doporučuje 
pořizovatel územního plánu (Městský úřad Tábor) konat dvě projednání, jedno přímo v obci, 
druhé přesně v souladu se zákonem na Městském úřadě v Táboře.
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Projednání  bude  přítomen  ing.  arch.  Ladislav  Komrska,  projektant,  který  zodpoví  všechny 
dotazy, bude možno konzultovat podání připomínek a námitek a je bude možno také předat.

Návrh územního plánu je možno před projednáním prohlédnout na Obecním úřadě v Bělči v 
úředních hodinách, tj.  každý pátek od 17:00 do 20:00 hodin, nebo kdykoliv po domluvě se 
starostou (tel. 724 189 517). Návrh územního plánu najdete také na webových stránkách Bělče 
(www.obecbelec.cz/uzemni-plan).

Co územní plán přináší? Možnost stavět domky v Bělči v Souhradech (plocha A1), mezi čp. 33 
(Svobodovi) a č.p. 38 (Fialovi) (A2) a za čp. 37 (Krchovi) (A3), ve Bzové na příjezdu do Bzové 
vlevo (B1) a vpravo (B2), pod čp. 5 (Kuklovi) (B4) a za č.p. 4 (Svatkovi) (B5). Výroba a sklady 
jsou povoleny v Bělči za areálem Agrospolu (A5) a ve Bzové pod silnicí na Vilice (B3). V Bělči 
i ve Bzové je vyhrazena plocha pro možnou čistírnu odpadních vod (A4, B6). Dále je možno 
stavět  na současném zastavěném území obce (fialové,  oranžové a hnědé plochy).  Plán dále 
počítá s novou komunikací Bělči ze Souhrad k č.p.37 (Krchovi) a s přeložkou silnice do Bzové.
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Zájezd pro děti – Hopsárium

Zájezdu  do  českobudějovického 
Hopsária se v zamračenou sobotu 9. 
června  zúčastnilo  28  dětí  a  18 
dospělých. Podle vyjádření některých 
výletníků se nejvíce líbily trampolíny, 
prolejzací  věž,  traktory, ledová tříšť, 
fotbal, auta, jízda na duších, vojáčci, 
žralok,  pirátská  loď  ...  prostě 
všechno!!!

Další  účastnice  by  si  přála  jet  do 
Hopsária  znovu,  nejlépe  na  2  dny  a 
ještě tam i spát. Výlet se tedy výborně 
vydařil a tak doufáme, že se obdobně 
povedou i další plánované akce.
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Soutěž o nejpřesnější určení času - Google Street View

Redakce zpravodaje připravila pro děti i dospělé soutěž, která využívá žhavou novinku map 
na internetu od společnosti Google – Street View v České republice. Tato americká společnost 
v minulých měsících nafotografovala většinu České republiky ze svých Google aut se speciální 
nástavbou. Mezi navštívená místa patřily i všechny místní části obce Běleč. Výsledek práce 
společnosti si  můžete prohlédnout na internetových stránkách http://maps.google.com, Běleč 
najdete přímo na odkazu http://goo.gl/maps/gVaX .

Jak se pracuje s Google Street View? 
V  levé  části  mapy  na  ovládacím 
panelu  najdete  žlutého  panáčka, 
kterého  myší  přetáhnete  do  mapy. 
V okamžiku,  kdy  začnete  panáčka 
přetahovat, zmodrají vyfocené ulice a 
silnice.  Přetáhnutí  se  děje  tak,  že 
stisknete nad panáčkem levé tlačítko 
myši, to stále držíte stisknuté, kurzor 
myší  přesunete  nad  cestu  a  tlačítko 
uvolníte.  Pokud  je  vše  správně, 
objeví  se  vám  fotografie.  Pomocí 
ovládacího  panelu  můžete  pohled 
otáčet  a  přibližovat,  pokud klepnete 
do  fotografie,  můžete  se  přiblížit 
nebo posunout po trase.

Cílem soutěže je do 30. června 2012 (23:59) poslat 
na e-mailovou  adresu  redakce@obecbelec.cz  nebo 
vhodit  do  schránky  na  Obecním  úřadě  v  Bělči 
odpověď na jednoduchou otázku. Kdy u nás Google 
auto jezdilo?

Svoji odpověď prosím zdůvodněte, sami správnou 
odpověď neznáme. Odměnou v soutěži bude 

věcná  cena  pro  soutěžícího,  který  co 
nejpřesněji  určí  dobu,  kdy  byly 

pořízeny  fotografie, 
na kterých  si  může 

Běleč  prohlédnout 
celý  svět.  Speciální 
prémie  bude  patřit 
tomu,  komu  se 

podařilo  vyfotogra
fovat  Google  auto  s 

nástavbou  v katastru 
obce Běleč.
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Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 13. zasedání dne 28. prosince 2011

  1. schválilo program zasedání,
  2. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30. 11. 2011,
  3. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2011,
  4. schválilo  rozpočtovou  změnu 8/2011 –  zvýšení  příjmů i  výdajů  o  30.000  Kč  a  změny 

v příjmech ve výši 30.051 Kč,

Paragraf Položka Změny v příjmech celkem + 30.000
0000 1121 Daňové příjmy – Daň z příjmu právnických osob + 10.000
0000 1211 Daňové příjmy – Daň z přidané hodnoty + 20.000
0000 4113 Přijaté transfery – Neinvestiční dotace LHP + 30.051
0000 4122 Přijaté transfery – Neinvestiční dotace LHP – 30.051

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 30.000
4341 5660 Sociální pomoc – Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu + 30.000

  5. schválilo schválilo schodkový rozpočet obce Běleč s příjmy ve výši 3.363.000 Kč, výdaji 
ve výši 4.513.000 Kč a financováním ve výši 1.150.000 Kč,

  6. schválilo vyúčtování dotace z Programu obnovy venkova na rok 2011 – zateplení a výměna 
oken a dveří na OÚ Běleč,

  7. odsouhlasilo  podání  žádosti  z  programu  Jihočeského  kraje  „Program  obnovy  venkova 
Jihočeského kraje v roce 2012“ ve výši 198.000 Kč (celkový rozpočet projektu 398.000 Kč),

  8. schválilo provádění vidimace a legalizace od 1. 1. 2013,
  9. schválilo navrženou podobu obecní vlajky podle návrhu heraldika Velebného,
10. schválilo pasport místních komunikací a pasport dopravního značení ve znění navrženém 

společností SOMARO CZ, s.r.o.,
11. schválilo operační plán zimní údržby,
12. schválilo nařízení obce č. 1/2011 o zimní údržbě komunikací,
13. schválilo  opravu  usnesení  č.  87/2011  ze  dne  26.  10.  2011  v  tomto  znění:  „Usnesením 

č. 87/2011 zastupitelstvo schvaluje  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.“,

14. schválilo  opravu  usnesení  č.  12/2011  ze  dne  14.  3.  2011  v  tomto  znění:  „Usnesením 
č. 12/2011 zastupitelstvo obce schvaluje pravidla samovýroby dřeva od 15.3.2011 takto: cena 
bude 30 Kč (včetně DPH) za prostorový metr a kácet se bude v nerentabilních porostech.“,

15. opětovně  schválilo  uzavření  smlouvy  o  pronájmu  pozemků  na  střelnici  Mysliveckému 
sdružení Běleč 1 za těchto podmínek:
- obec je oprávněna uspořádat bezplatně v areálu střelnice s využitím myslivecké klubovny 
10 akcí ročně,
- bude zajištěn přístup k č. p. 15 (parc. číslo KN 75/2) přes pozemek parc. číslo KN 741,
- nájemce zajistí údržbu objektů, sečení trávy a údržbu zeleně,
- pronájem bude bezplatný, bude uzavřena dohoda o provozních podmínkách na střelnici.
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Zastupitelstvo obce na svém 14. zasedání dne 16. února 2012

  1. schválilo program zasedání,
  2. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31. 12. 2011,
  3. vzalo na vědomí zprávy finančního výboru ze dne 6. října 2011 a 11. listopadu 2011,
  4. schválilo  rozpočtovou  změnu  1/2012  –  zvýšení  příjmů  o  100.411  Kč,  zvýšení  výdajů 

o 301.401 Kč a zvýšení financování o 200.990 Kč,
  5. schválilo plán investic – seznam akcí (bez nákladů) v roce 2012,

- Oprava místní komunikace k Obecnímu rybníku vč. snížení před č.p. 37
- Rekonstrukce sociálního zařízení na Obecním úřadě v Bělči
- Rekonstrukce fotbalového hřiště v Bělči
- Výstavba dětského hřiště ve Bzové
- Prodloužení kanalizace v Souhradech v Bělči
- Vybudování klubovny pro děti na garážemi u hasičárny
- Výměna dopravního značení dle pasportu
- Vybudování nového osvětlení návse v Bělči + u č. p. 43

  6. schválilo seznam připravovaných žádostí o granty a dotace,
  7. schválilo  stanovení  odměn  ve  výši  60  Kč/hod  u  sečení  a  podobných  prací  a  ve  výši 

80 Kč/hod u prací náročnějších a odborných,
  8. schválilo odměnu starostovi obce ve výši 10.000 Kč měsíčně,
  9. schválilo záměr směnit pozemek parcelní číslo KN 719, vodní plocha, v katastrálním území 

Běleč u Mladé Vožice ve vlastnictví obce,
10. schválilo záměr směnit pozemky parcelní číslo KN 825, orná půda, o výměře 1294 m2 a 

parcelní  číslo  KN 828,  orná  půda,  o  výměře  1189  m2,  vše  v  katastrálním území  Běleč 
u Mladé Vožice ve vlastnictví obce,

11. schválilo záměr koupit pozemky parcelní číslo KN 978/2, 978/3, 1669/3, 1132/6 a 1700/2 
v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice za odhadní cenu,

12. schválilo  pronájem  části  pozemku  parcelní  číslo  KN  1677/2  o  výměře  680  m2 panu 
Miroslavu Svatkovi, Bzová 3 za cenu 100 Kč/rok,

13. schválilo podmínky provozu na střelnici ve Bzové a zmocnilo starostu uzavřít smlouvu,
14. neschválilo příspěvek střeleckému klubu,
15. schválilo zřídit spořící účet v Komerční bance a převést na něj volné finanční prostředky,
16. vzalo na vědomí seznam dohod o provedení práce za rok 2011.

Zastupitelstvo obce na svém 15. zasedání dne 7. března 2012

  1. schválilo program zasedání,
  2. odsouhlasilo  podání  žádosti  z  programu  grantové  podpory  Jihočeského  kraje  „GP 

Rekonstrukce stávajících sportovišť“ ve výši 360 tis. Kč (celková cena projektu 450 tis. Kč),
  3. odsouhlasilo  podání  žádosti  z  programu  grantové  podpory  Jihočeského  kraje  „GP 

na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JčK“ ve výši 63.000 Kč (celková cena 
projektu 90.000 Kč),

  4. odsouhlasilo podání žádosti z programu grantové podpory Jihočeského kraje „GP Podpora 
zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích“ ve výši 80.000 Kč (celková cena 
projektu 100.000 Kč),

  5. odsouhlasilo podání žádosti z programu grantové podpory Jihočeského kraje „GP Zlepšení 
veřejného osvětlení v obcích“ ve výši 51.000 Kč (celková cena projektu 102.000 Kč),
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  6. schválilo  obecně  závaznou  vyhlášku  č.  1/2012  o  místním poplatku  za  provoz  systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
(pozn. bylo zavedeno osvobození pro občana obce – majitele rekreačního objektu)

  7. schválilo seznam podpořených akcí a limity pro náklady na tyto akce dle seznamu,
  8. schválilo směnu pozemku parcelní číslo KN 719, vodní plocha, v katastrálním území Běleč 

u Mladé Vožice ve vlastnictví obce za pozemek parcelní číslo KN 1719/5, ostatní plocha, 
v katastrálním území  Běleč u Mladé Vožice ve vlastnictví  SJM manželů Jana a  Markéty 
Kvítkových,  trvale  bytem Bzová  8  s  tím,  že  obec  uhradí  daň  z  převodu  nemovitostí  a 
poplatky spojené s převodem,

  9. zrušilo záměr směnit pozemky parcelní číslo KN 825, orná půda, o výměře 1294 m2 a parc.  
číslo KN 828, orná půda, o výměře 1189 m2, vše v kat. území Běleč u Mladé Vožice,

10. schválilo uzavření dohod o provedení práce,
11. schválilo záměr koupit pozemky parcelní číslo KN 1284/4, 1284/39, 1362/32, část pozemku 

1702/4,  1699/46,  1699/47,  1699/49,  1699/60,  1699/63,  1699/73,  978/4,  1677/6,  1696/9, 
1699/24, 1699/25, 1699/26, 1701, 1649/3, 75/23, část pozemku 1674/2 v katastrálním území 
Běleč u Mladé Vožice od Pozemkového fondu.

Zastupitelstvo obce na svém 16. zasedání dne 13. června 2012

  1. schválilo program zasedání,
  2. schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2012 – zvýšení příjmů i výdajů o 1.774.000 Kč,
  3. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31. květnu 2012,
  4. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích ke dni 31. března 2012,
  5. schválilo směrnici č. 1/2012 o zadávání veřejných zakázek,
  6. schválilo uzavření předložených kupních smluv na prodej dřeva se společností Stora Enso 

Wood Products GmbH (3x) a WOOD & PAPER a.s. (3x) vč. 1 dodatku,
  7. schválilo uzavření smluv s Městem Mladá Vožice o podmínkách docházky do mateřské a 

základní školy pro rok 2012,
  8. schválilo  uzavření  smlouvy  o  zprostředkování  výkonu  s  Františkem Adámkem –  pořad 

„Hraje a zpívá Strahovanka.“,
  9. schválilo  záměr  prodat  část  pozemku  parcelní  číslo  KN  569/10,  ostatní  plocha, 

v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice o výměře cca 120 m2,
10. schválilo  záměr  pronájmu  části  pozemku  parcelní  číslo  KN  1106/6,  ostatní  plocha, 

v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice o výměře cca 900 m2,
11. schválilo změnu plánu investic v roce 2012,
12. odložilo realizaci dětského hřiště ve Bzové do doby než bude ujasněno umístění dětského 

hřiště s přihlédnutím k přání občanů Bzové,
13. schválilo příspěvek Sportovně střeleckému klubu Bzová ve výši 5.000 Kč.

Pozvánka na příští zastupitelstvo

17. zasedání  zastupitelstva  obce  Běleč  proběhne v sobotu  30.  června 2012 od 17:00 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči. Návrh programu:

  1. Schválení závěrečného účtu Obce Běleč za rok 2011
  2. Schválení výsledků výběrových řízení
  3. Projednání návrhu územního plánu
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Svoz nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 30. června 2012. V Bělči bude kontejner od 9:45 
do 10:00 před Obecním úřadem, ve Bzové od 11:00 do 11:10 u kontejnerů na odpad. S sebou si 
vezměte občanský průkaz, pracovníci svozové firmy by jej měli požadovat. Elektroodpad je 
možno uložit již v pátek 29. června 2012 v Bělči u hasičárny pod nástěnkou Venkovské tržnice. 

Mezi nebezpečné odpady patří zejména motorové, převodové a hydraulické oleje, nemrznoucí 
kapalina  (fridex  apod.),  brzdová  kapalina,  sorbenty,  olejové  filtry,  čistící  tkaniny  apod., 
akumulátory  a  galvanické  články,  barvy,  lepidla,  pryskyřice,  ředidla  a  rozpouštědla, 
odmašťovací  přípravky,  chemikálie  a  fotochemikálie,  léky,  pesticidy,  zářivky  a  výbojky, 
lednice,  mrazáky,  radia,  televize,  počítače  apod.,  obaly  znečistěné  škodlivinami,  nádobky 
od sprejů apod.

Nový systém sběru tříděných odpadů

Obec  Běleč  přechází  na  nový  systém sběru  tříděného  odpadu.  Sbíráme  4  druhy  tříděných 
odpadů: papír, plasty, sklo a nápojové kartony.

PAPÍR – velké modré kontejnery o objemu 1100 l – 1 ks v Bělči a 1 ks ve Bzové
ANO (do odpadu patří): noviny,  časopisy,  reklamní  letáky,  kartony,  sešity,  papírové  obaly, 

krabice roztrhané na menší kusy, balicí papír, lepenka, kancelářský papír, sešity, obálky
NE (do odpadu nepatří): mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, 

použité plenky

SKLO - velké modré kontejnery o objemu 1100 l – 1 ks v Bělči a 1 ks ve Bzové
ANO:bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve, zavařovací sklenice, tabulové sklo.
NE: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, víka a víčka od lahví a sklenic.
Poznámka: netřídíme bílé a barevné sklo, do kontejneru na barevné sklo vyhazujte i bílé.

PLASTY – zelené popelnice o objemu 240 l – 5 ks v Bělči a 5 ks ve Bzové
ANO:sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a lahve, plastové kelímky, sáčky a fólie,  čisté 

plastové obaly od mléka, jogurtů  a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, prázdné 
plastové obaly od šamponů, kosmetiky a čistících prostředků.

NE: do kontejneru nepatří  bakelit,  guma,  PVC, linoleum, pneumatiky,  novodurové trubky, 
plastové obaly od chemikálií, olejů a barev.

NÁPOJOVÝ KARTON - zelené popelnice 240 l – 1 ks v Bělči a 1 ks ve Bzové
ANO:vypláchnuté krabice od džusů, mléka apod.
NE: do kontejneru nebo stojanu nepatří nápojové kartony se zbytky potravin.

Všechny  kontejnery  jsou  v  Bělči  soustředěny  u  rampy  obecního  úřadu,  ve  Bzové  nalevo 
od vjezdu do Bzové. Nikde jinde obecní kontejnery a popelnice nebudou.

Tento systém je v Bělči již několik dnů realizován, ve Bzové bude zaveden počátkem července. 
Všechny připomínky posílejte starostovi e-mailem nebo telefonicky.
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Zpráva o hospodaření obce v roce 2011

Příjmy byly až na nedoplatek od firmy WOOD & PAPER a.s. vybrány dle předpokladu, výdaje 
byly  také čerpány dle  předpokladu.  Na počátku roku bylo na účtech a  v podílovém fondu 
690.292 Kč, na konci roku 1.350.990 Kč.

paragraf rozpočet skutečnost plnění
DP Daňové příjmy 1 972 130 1 993 655 101,09%
MP Místní poplatky 28 500 28 750 100,88%
PT Přijaté transfery 622 795 622 795 100,00%

1031 Pěstební činnost 1 055 000 1 053 451 99,85%
1069 Pronájmy pozemků 187 000 187 454 100,24%
2141 Vnitřní obchod 6 600 6 600 100,00%
2212 Místní komunikace 2 000 3 000 150,00%
2310 Pitná voda 33 284 35 281 106,00%
3639 Komunální služby 36 000 36 050 100,14%
6310 Peněžní ústavy 4 800 5 298 110,37%
6402 Finanční vypořádání 48 916 49 383 100,95%

Příjmy celkem 3 997 025 4 021 717 100,62%
FI Financování 690 292 -660 699 -95,71%

1031 Pěstební činnost 758 271 748 225 98,68%
1069 Pronájmy pozemků 14 000 13 872 99,09%
2141 Vnitřní obchod 6 600 6 600 100,00%
2212 Místní komunikace 285 000 261 208 91,65%
2310 Pitná voda 190 000 182 789 96,20%
3111 Mateřská škola 20 000 17 027 85,14%
3113 Základní škola 110 000 105 971 96,34%
3316 Zpravodaj 5 000 4 092 81,84%
3319 Kronika 6 000 4 462 74,37%
3392 Zájmová činnost v kultuře 125 000 111 543 89,23%
3399 Záležitosti kultury 73 000 67 900 93,01%
3419 Tělovýchovná činnost 17 000 16 781 98,71%
3631 Veřejné osvětlení 30 000 14 898 49,66%
3722 Komunální odpad 70 000 62 742 89,63%
3744 Protipožární ochrana 124 080 124 080 100,00%
3745 Péče o vzhled obcí 335 000 299 593 89,43%
4341 Sociální pomoc 30 000 30 000 100,00%
5512 Požární ochrana 259 515 253 606 97,72%
6112 Zastupitelstvo 164 000 163 308 99,58%
6149 Ostatní vnitřní správa 967 967 100,00%
6171 Místní správa 769 500 732 688 95,22%
6310 Peněžní ústavy 7 000 6 825 97,50%
6399 Ostatní finanční operace 50 000 47 755 95,51%
6402 Finanční vypořádání 22 000 21 957 99,80%
6409 Ostatní činnosti 1 215 384 62 130 5,11%

Výdaje celkem 4 687 317 3 361 019 71,70%
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Zpráva o hospodaření obce k 31. 5. 2012

V rozpočtové části je zahrnuta schválená rozpočtová změna z června. Za 5 měsíců roku (42%) 
odpovídají  příjmy předpokladům. Nižší  příjmy u lesů jsou způsobeny jedno a dvouměsíční 
splatností faktur, u úroků čtvrtletním úročením spořícího účtu a u daňových příjmů očekávaným 
příjmem z daně z nemovitostí  až v červnu, daň ve výši  194.000 Kč již dorazila.  Na konci 
května bylo na účtech obce 1.811.087 Kč.

paragraf rozpočet skutečnost plnění
DP Daňové příjmy 1 995 520 812 625 40,72%
MP Místní poplatky 28 500 27 350 95,96%
PT Přijaté transfery 1 720 180 1 685 180 97,97%

1032 Pěstební činnost 1 200 000 452 656 37,72%
1069 Pronájmy pozemků 175 000 100 0,06%
2212 Místní komunikace 4 440 4 440 100,00%
2310 Pitná voda 35 800 0 0,00%
3722 Komunální odpad 5 000 2 121 42,41%
4341 Sociální pomoc 24 000 10 000 41,67%
6310 Peněžní ústavy 10 000 2 665 26,65%
6399 Ostatní finanční operace 17 641 16 097 91,25%
6402 Finanční vypořádání 21 330 21 330 100,00%

Příjmy celkem 5 237 411 3 034 564 57,94%
FI Financování 1 350 990 -460 097 -34,06%

1032 Produkční činnosti 600 000 359 910 59,99%
1069 Pronájmy pozemků 14 000 0 0,00%
2212 Místní komunikace 390 000 43 920 11,26%
2310 Pitná voda 200 000 50 948 25,47%
3111 Mateřská škola 5 500 0 0,00%
3113 Základní škola 117 500 0 0,00%
3316 Zpravodaj 20 000 3 469 17,35%
3319 Kronika 10 000 0 0,00%
3392 Zájmová činnost v kultuře 200 000 16 964 8,48%
3399 Záležitosti kultury 40 000 4 000 10,00%
3419 Tělovýchovná činnost 50 000 4 154 8,31%
3631 Veřejné osvětlení 106 500 59 515 55,88%
3635 Územní plánování 200 000 0 0,00%
3722 Komunální odpad 80 000 3 762 4,70%
3745 Péče o vzhled obcí 185 000 73 104 39,52%
5512 Požární ochrana 135 000 35 007 25,93%
6112 Zastupitelstvo 207 000 63 156 30,51%
6171 Místní správa 423 500 133 601 31,55%
6310 Peněžní ústavy 7 000 2 523 36,04%
6330 Převody vlastním fondům 1 600 000 1 600 000 100,00%
6399 Ostatní finanční operace 165 520 115 520 69,79%
6409 Ostatní činnosti 1 831 881 0 0,00%

Výdaje celkem 6 588 401 2 569 553 39,00%
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Zpráva o hospodaření v obecních lesích v roce 2011

V roce 2011 nebyla provedená žádná úmyslná mýtná těžba, prováděly se prořezávky, probírky, 
předmýtní  a  nahodilá  těžba a  zpracování  kůrovce.  Přesto činila  tržba za dřevo 950.527 Kč 
(bez DPH) a čistý zisk 334.099 Kč. Bylo vysázeno přes 2 ha lesa.

Struktura výnosů a nákladů je uvedena v tabulce po čtvrtletích s tím, že náklady odpovídají 
příslušným výdajům. Ke konci roku nebyly uhrazeny faktury v celkové výši 36.740 Kč.

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem
Tržba za dřevo 226.497 Kč 131.480 Kč 489.621 Kč 102.928 Kč 950.527 Kč
Samovýroba dřeva 0 Kč 1.400 Kč 205 Kč 1.145 Kč 2.750 Kč
Dotace na pěstební činnosti 0 Kč 0 Kč 19.220 Kč 0 Kč 19.220 Kč
Doprava 0 Kč 5.504 Kč 15.803 Kč 0 Kč 21.307 Kč
Materiál 0 Kč 2.115 Kč 0 Kč 0 Kč 2.115 Kč
Přeprodané dřevo 0 Kč 0 Kč 16.473 Kč 0 Kč 16.473 Kč

Těžba, přiblížení a sortimentace 39.683 Kč 39.237 Kč 196.425 Kč 23.188 Kč 298.533 Kč
Pěstební činnosti 10.540 Kč 136.870 Kč 48.243 Kč 10.602 Kč 206.254 Kč
Doprava (placená obcí) 4.190 Kč 0 Kč 38.155 Kč 2.768 Kč 45.113 Kč
Materiál 0 Kč 2.115 Kč 0 Kč 0 Kč 2.115 Kč
Přeprodané dřevo 0 Kč 0 Kč 16.473 Kč 0 Kč 16.473 Kč
Odborný lesní hospodář 34.088 Kč 20.622 Kč 34.516 Kč 20.576 Kč 109.803 Kč

Hospodářský výsledek 137.996 Kč - 58.345 Kč 207.509 Kč 46.940 Kč 334.099 Kč

Vedení obce je spokojeno s prvním rokem práce odborného lesního hospodáře. Zisk za první 
rok odpovídá zisku obce z hospodaření v lese za celé desetileté období 2001-2010.

Záměr prodat pozemek

Jan Koblic, majitel domu č.p. 20 ve 
Bzové (Jalovčí) požádal o odprodej 
oplocené  části  pozemku  a  místa 
před vjezdovými vraty  o  celkové 
ploše  cca  120  m2.  Na  přiloženém 
obrázku  je  plocha  označena  bílou 
barvou.  Zastupitelstvo  na  svém 
zasedání 13. června 2012 schválilo 
záměr prodat tuto část pozemku a na 
zasedání  v  červenci/srpnu  bude 
schvalovat prodej.

Stále  platí  výzva  všem  občanům, 
kteří užívají pozemek ve vlastnictví 
obce k narovnání vztahů.
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Projekt klubovny

Projektant  Ing.  Ladi
slav  Mládek  připravil 
projekt  vestavby 
klubovny  pro  děti  a 
spolky  na  půdě  nad 
garážemi  u  hasičárny. 
Jedná  se  o  jednu 
velkou místnost 10,5 x 
5,5  m  se  sociálním 
zařízením.

Naším cílem je vytvo
řit prostor pro všechny 
dětské  spolky  a 
organizace a pro další 
spolky,  např.  ochot
nický spolek Maškary.

Do konce června bude 
projekt  kompletní  a 
připravený pro staveb
ní  řízení,  v červenci 
proběhnou  diskuse 
ohledně  vybavení 
klubovny,  v srpnu 
připravíme  projekt  a 
počátkem září podáme 
žádost  o  dotaci  na 
vestavbu  včetně 
vybavení.  A  pokud 
budeme  úspěšní, 
můžeme  na  jaře  začít 
stavět.

Pokud  má  někdo 
z občanů  nebo  ze 
zástupců spolků dobrý 
nápad,  čím  bychom 
měli  klubovnu 
vybavit,  ozvěte  se 
nám,  každý  nápad 
bude  projednán  a 
každý  dobrý  nápad 
zapracujeme.
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Vlajka obce

V  pondělí  25.  června  nám  předá  předsedkyně  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  České 
republiky dekret o udělení vlajky a znaku. Tím se stanou oficiálními symboly obce.

Pozvánka na 90. výročí založení SDH v Bělči

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
v BĚLČI a OBEC BĚLEČ

si Vás dovolují pozvat na oslavu 90. výročí
založení sboru dobrovolných hasičů v Bělči

Zahájení oslav v sobotu 21. 7. 2012 od 1300 hod. v Bělči
Program: 1300 slavnostní zahájení oslav

1330 spanilá jízda historické a soudobé požární techniky
1400 výstava požární techniky
1430 ukázka hašení historickou technikou

zásahy přenosnými hasícími přístroji
ukázka cvičení dětí
ukázky práce na laně

1600 zahájení soutěže jednotlivců – Železný hasič Běleč 2012
1730 ukončení soutěže, vyhlášení výsledků
1800 ukázka vyprošťování z automobilu a poskytování první pomoci
1900 volná zábava – hudební produkce se skupinou SYNKOPA

Zpravodaj obce Běleč vydává Obec Běleč, IČ 00582506, sídlo Běleč 22, PSČ 391 43
Kontakty: tel. 381 214 530, e-mail zpravodaj@obecbelec.cz, web http://www.obecbelec.cz
Starosta: služební tel. 724 189 517, soukromý tel. 777 635 525, e-mail smejkal@obecbelec.cz
Fotografie ve zpravodaji: Šmejkalovi, Mirka Čechová 
Nepodepsané články vydává redakce zpravodaje, odpovědný redaktor Stanislav Šmejkal


