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Životní výročí - blahopřejeme

Červen paní Marie Krejčová Běleč 65 let
Červenec pan Josef Rychlý Bzová 87 let

paní Marie Bednářová Běleč 76 let
paní Anežka Dobešová Běleč 86 let

Srpen Pan Jaroslav Hubenka Běleč 85 let

Sňatky - blahopřejeme

Červenec Zuzana Kvítková a Martin Hejný

Jednalo  se  o  historicky  první  sňatek  před  Obecním  úřadem  Běleč,  obřad  se  uskutečnil 
v malebném prostředí u kapličky ve Bzové.

Co se chystá

Ve čtvrtek 6. září od 20 hodin se uskuteční 19. zasedání zastupitelstva obce. Návrh programu je 
na úřední desce obce a na zadní obálce zpravodaje.

O víkendu 8. a 9. září bude vybraná firma (výběr firmy proběhne 5. září) vyměňovat ventily na 
bělečském vodovodu. Během práce bude na několik hodin zavřená voda v celé vsi. Podrobnosti 
výpadku vody zveřejníme v pátek na úřední desce a na webových stránkách. Předpokládáme, že 
výpadek bude trvat pouze několik hodin a proto nebude zajištěno náhradní zásobování vodou.

V pondělí 10. září máte možnost zúčastnit se přípravné schůzky k projektu nové klubovny pro 
děti a spolky v podkrovních prostorách nad garážemi u hasičské zbrojnice v Bělči. Rádi vás a 
vaše nápady uvítáme od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Běleč.

Ve  čtvrtek  13.  září  od  19.30  následuje  20.  zasedání  zastupitelstva  obce.  Předběžně  je  na 
programu čtení a schválení zápisu do kroniky za rok 2011 a rozhodnutí o výběru nejvýhodnější 
nabídky - oprava místní komunikace u Obecního rybníka.

MAŠKARY - spolek divadelních ochotníků z Bělče sehraje v sobotu 22. září od 19 hodin ve 
škole  v  Načeradci  divadelní  představení  Hadrián  z  Římsů.  Více  informací  o  představení 
naleznete na zadní obálce zpravodaje.

V pátek 12. října a v sobotu 13. října proběhnou volby do krajského zastupitelstva.

Kurz vaření, který se měl konat 5. září se přesouvá na 2. listopadu. Více informací na straně 9.

Připomínáme harmonogram svozu odpadu na zbytek roku 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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Tiskařský šotek

Omlouváme se paní Emilii  Bartůňkové za uvedení  chybného věku v seznamu jubilantů.  K 
chybě došlo při počítačovém zpracování tabulky. Paní Bartůňkové bylo v prosinci 79 let.

Omlouváme  se  panu  Jiřímu  Heřmánkovi  za  uvedení  špatného  křestního  jména  ve  článku 
o turnaji ve stolním tenise.

Aktuálně řešíme

V červenci proběhlo veřejné projednání návrhu územního plánu obce. Díky velkému článku v 
minulém zpravodaji  se  sešlo  mnoho připomínek  a  námitek,  majitelé  pozemků v  některých 
případech netušili, jak územní plán jejich pozemky ovlivňuje. Více informací na straně 8.

Počátkem srpna provedla Česká inspekce životního prostředí kontrolu dodržování ustanovení 
právních  předpisů  a  rozhodnutí  týkající  se  funkce  lesa  jako  složky  životního  prostředí. 
Inspektoři  si  prohlédli  lesním  hospodářem  předloženou  dokumentaci  a  v  terénu  navštívili 
lokality Husí hora a Bažantnice. Závěr kontroly zní: nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Zprovoznili  jsme slíbenou schránku pro podněty ve Bzové.  Schránku najdete  u informační 
desky před č.p. 10 (Rychlý). Schránka bude vybírána zhruba jednou týdně, nepoužívejte ji proto 
prosím pro podněty, které potřebujete doručit k určitému termínu. V srpnu jsme vytvořili novou 
elektronickou úřední desku. Nahradili jsme původní Vismo online za vlastní řešení přímo na 
webu http://www.obecbelec.cz/uredni-deska.

Počátkem září provedla Krajská hygienická stanice kontrolu povinností stanovených zákonem o 
ochranně veřejného zdraví  a  vyhlášky o hygienických požadavcích  na pitnou vodu u obou 
vodovodů. Závěr kontroly zní: provozovatel vodovodu plní povinnosti stanovené zákonem.

V současné  době  připravujeme  žádost  o  dotaci  z  programu  rozvoje  venkova  na  vestavbu 
klubovny v podkrovním prostoru nad garážemi u hasičské zbrojnice. Klubovna bude sloužit 
dětem  a  spolkům  pro  zájmovou  a  spolkovou  činnost.  Klubovna  by  měla  být  vybavena 
počítačem,  projektorem a  audiosoustavou.  V pondělí  10.  září  proběhne  od  17:00  hodin  v 
zasedací místnosti OÚ schůzka k podrobnostem projektu a vybavení klubovny.

Dále  připravujeme  žádost  o  dotaci  z  programu  rozvoje  venkova  na  lesní  techniku  pro 
hospodaření  v  lesích.  Máme  v  plánu  koupit  malý  traktor  (kategorie  T2)  s  příslušenstvím 
(štěpkovač  nebo  polínkovač,  mulčovač,  valník)  a  drobnější  techniku.  Na  veřejném jednání 
zastupitelstva 6. září budeme diskutovat o podrobnostech žádosti a požadavcích obce.

Byla a budou vypsána výběrová řízení na větší akce letošního roku – více na straně 7. Během 
září proběhne výměna ventilů na bělečském vodovodu, doplnění dopravního značení a oprava 
místní komunikace od požární nádrže k Obecnímu rybníku. Během října proběhne adaptace 
kanceláře v bývalé prodejně a v říjnu nebo v listopadu doplnění herních prvků na dětském hřišti 
v Bělči a rekonstrukce sociálního zařízení v budově OÚ.

Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Setkání rodáků obcí Běleč a Bzová 2012

Během jarních měsíců se téměř celá obec připravovala na 
4. setkání rodáků obcí Běleč a Bzová. Byla odpracována 
řada  brigádnických  hodin  na  obecních  objektech 
(například  úprava  kolem  Obecního  rybníka,  renovace 
nástěnky,  malování  kapličky,  natírání  prvků  na  dětském 
hřišti a další) a ani majitelé soukromých objektů nezůstali 
pozadu. Za těch několik měsíců obec významně prokoukla 
a rozdíl oproti stavu na konci zimy byl skutečně vidět na 
první pohled.

V sobotu 23. června 
pak  konečně  nastal 
den,  na  který  se 
rodáci  i  obyvatelé 
dlouho  těšili.  Na 
návsi  v Bělči,  kde 
probíhala hlavní část 
akce, se sešly asi tři 
stovky  účastníků, 

kteří  mj.  obdrželi  upomínkové  předměty  -  dřevěnou 
pohlednici  s  motivem návsi  v  Bělči  a  novým obecním 
znakem, perníkové sluníčko a nejnovější číslo obecního 
zpravodaje.

Setkání bylo zahájeno mší svatou před 
bělečskou  kapličkou.  Mši  sloužil 
P. Vladimír Koranda z Chotovin. Poté 
se  úvodního  slova  ujal  starosta  obce. 
Ve svém proslovu kromě organizačních 
záležitostí  slavnostního  odpoledne 
poděkoval  všem,  kteří  se  starají 
o bohatý  kulturní  a  společenský  život 
v obci,  dále  zmínil  významné 
investiční  akce  v  posledních  letech. 
Velký dík věnoval také spoluobčanům, 
kterým  se  před  20  lety  podařilo 
doslova vydupat samostatnost obce na 
Mladé Vožici.
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Na  programu 
následovaly  prezentace 
spolků,  které  v  obci 
působí.  Nejprve se pod 
vedením  Mirky 
Kuklové  představili 
mladí  muzikanti 
– Aneta  Krejčová, 
Hanka  Kopecká, 
Magda,  Vítek  a 
Kristýna  Čechovi, 
Lukáš  a  Roman 
Břendovi.

Po  slavnostním  odhalené  nové 
obecní vlajky se mikrofonů chopili 
Rudolf Šedivý ml. a Jan Kopecký 
a  seznámili  posluchače 
s aktivitami  modelářského 
kroužku  Bělečtí  tygři.  Výstavka 
modelů, z nichž některé za sebou 
měly v předchozím týdnu i  účast 
na  mistrovství  Evropy  ve 
slovenské  Dubnici  nad  Váhom, 
pak  byla  k  vidění  v  zasedací 
místnosti obecního úřadu.

Dalším  prezentovaným  spolkem 
byl  Sbor  dobrovolných  hasičů 
obce,  který letos zároveň oslavil  i  90. výročí od svého založení.  Vyslechli  jsme pár slov o 
historii a vybavení sboru, načež následovaly praktické ukázky. Nejprve soutěžila dvě družstva 

mladých  hasičů  ve  štafetě 
požárních dvojic, poté se do akce 
pustili  jejich dospělí  kolegové ze 
zásahové  jednotky  a  předvedli 
ukázku hašení požáru.

Po  prezentaci  spolků  se  již  na 
pódiu objevila kapela Strahovanka 
pod vedením kapelníka  Františka 
Adámka.  Pořad  Hraje  a  zpívá 
Strahovanka  navodil  příjemnou 
atmosféru k poslechu a později i k 
tanci.
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Tím  ale  program  setkání  zdaleka 
nekončil.  Návštěvníci  mohli  shlédnout 
ještě  prezentaci  dalších  spolků  a 
obecních  aktivit.  Na  návsi  měly 
připravené  nástěnky  Myslivecké 
sdružení Stehlova, Myslivecké sdružení 
Běleč  a  Sportovně  střelecký  klub 
Bzová,  ve  společenské  místnosti  se 
promítalo  DVD  se  záznamem 
představení  Charleyova  teta  spolku 
divadelních  ochotníků  Maškary, 
v zasedací místnosti obecního úřadu pak 
byly  kromě  dříve  zmíněných  modelů 
prezentovány  i  kroniky  obce  a 
fotografie z různých akcí.

Zájemci  mohli  také  využít  možnost  autobusové  okružní  jízdy  na  střelnici  do  Bzové,  kde 
členové střeleckého klubu pod vedením Miroslava  Svatka  předvedli  část  svých dovedností. 
Autobus dále pokračoval přes Elbančice na Šelmberk, kde bylo možno vystoupat na hradní věž 
a pokochat se změnami, které se na hradě a v podhradí udály za posledních několik let.

Večer pak pokračovala taneční 
zábava s kapelou Strahovanka. 
Celý  den  panovalo  příjemné 
počasí a lze konstatovat, že se 
akce  velmi  vydařila.  Chtěli 
bychom  touto  cestou 
poděkovat  všem  za  účast  a 
pohodovou  atmosféru.  Velký 
dík pak patří  všem, kteří akci 
připravili a podíleli se na jejím 
zdárném  průběhu.  Děkujeme 
také  rodačce  paní  Františce 
Kramperové  za  krásné  perníkové  srdce,  které  nám  poslala  po  panu  Zdeňku  Kramperovi, 
protože se sama již setkání nemohla zúčastnit.

Svatební balónek

V rámci úklidu po setkání rodáků našli Roman a Lukáš Břendovi u Bělečského potoka červený 
balónek  ve  tvaru  srdce,  na  kterém  byla  pověšená  papírová  kartička.  Balónek  přiletěl  až 
z německého Neumarktu, který se nachází mezi Norimberkem a Řeznem. Vzdušnou čarou tedy 
uletěl  cca  250  kilometrů.  Balónek  vypustili  v  rámci  své  svatby  novomanželé  Meierovi. 
Přiloženou kartičku jsme jim dle jejich přání zaslali zpět s doplněnými informacemi o místu a 
datu nálezu a přiložili jsme také obecní pohlednici s přáním všeho nejlepšího na společné cestě 
životem.



5. 9. 2012 Zpravodaj obce Běleč 2/2012 Strana 7

Předání dekretu o udělení vlajky a znaku

V  pondělí  25.  června  se 
v Poslanecké  sněmovně  usku
tečnilo  slavnostní  předání 
obecních  symbolů  těm  obcím, 
které  během  posledního  období 
absolvovaly  stanovené  úřední 
náležitosti.  Přítomné  zástupce 
jednotlivých  obcí  s  potěšením 
uvítala  velmi  laskavým 
proslovem  předsedkyně  Posla
necké  sněmovny  paní  Miroslava 
Němcová,  která  také  osobně 
dekrety  předávala.  Po  slavnostní 
části aktu následovalo neformální 
povídání u drobného občerstvení. 

Paní  předsedkyni  jsme  předali  drobné  upomínkové  předměty  naší  obce  a  pohovořili  s  ní 
o bohatých aktivitách našich spolků. Zároveň jsme si ji dovolili pozvat na nadcházející oslavy 
90.  výročí  založení  Sboru  dobrovolných  hasičů.  Návštěvu  Poslanecké  sněmovny  jsme  pak 
zakončili absolvováním komentované prohlídky jednacího sálu.

Výběrová řízení

V současné době jsou vypsána tři výběrová řízení na stavební práce. Výběrová řízení Obec 
Běleč  zveřejňuje  na  svém webu  na  adrese  http://www.obecbelec.cz/zakazky a  na  veřejném 
portále http://www.verejnyportal.cz/, který využívá 75 zadavatelů a 796 poskytovatelů.

Prvním z nich je výběrové řízení na dodavatele výměny ventilů na vodovodním řadu v Bělči. Je 
nutné vyměnit uzavírací armatury na hlavním přívodu v areálu Agrospolu, na odbočce u č.p. 18 
(Šteker) a na odbočce u č.p.  27 (Kubále).  V první etapě budou vyměněny ventily v areálu 
Agrospolu a u domu č.p. 18 z důvodu opravy povrchu komunikace od OÚ k požární nádrži.  
Termín pro podání nabídek je 5. září 2012, 16:00 hodin. Odhad nákladů je 80.000 Kč vč. DPH.

Druhým výběrovým řízením je výběr zhotovitele opravy komunikace kolem areálu Agrospolu a 
komunikace kolem požární nádrže. Komunikace bude vyrovnána a bude na ní položen 4cm 
asfaltový koberec. Na akci obec získala dotaci z programu obnovy venkova. Termín pro podání 
nabídek je 13. září 2012 do 16:00 hodin. Odhad nákladů je 350.000 Kč vč. DPH.

Třetím výběrovým řízením je výběr dodavatele dopravních značek podle loňského pasportu 
dopravního značení. Bude dodáno a namontováno 6 směrových sloupků a 7 nových dopravních 
značek, další 3 dopravní značky budou namontovány ze zásob obce. Termín pro podání nabídek 
je 26. září 2012 do 16:00 hodin. Odhad nákladů je 40.000 Kč vč. DPH.

V nejbližších  dnech budou vypsána  výběrová  řízení  na  dodavatele  doplnění  herních  prvků 
dětského hřiště v Bělči a rekonstrukce sociálního zařízení v budově obecního úřadu.
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Územní plán

30. června proběhlo projednání návrhu územního plánu k veřejnému projednání a 10. července 
proběhlo v Táboře veřejné projednání návrhu územního plánu. Upozorňovali jsme občany, že 
jde o poslední možnost, kdy poslat připomínky a námitky k územnímu plánu.

Námitky Josefa  Hladíka (parcela  v Jalovčí),  Pavla  Rychlého (parcely  ve Bzové u č.p.  10), 
Ladislava Melichara (parcela ve Bzové u č.p. 9), Františka Fialy (parcela v Bělči u rybníčku u 
č.p. 44), Miroslavy Svatkové (parcela nad Bělči u č.p. 48), Jany Fialové (parcela za č.p. 37), 
Jana Kindla (parcela ve Bzové u č.p. 5) a připomínky od obce Běleč (parcela v Jalovčí u č.p. 24 
a parcela v Bělči  u č.p. 45) byly vyřízeny kladně a na těchto pozemcích bude v budoucnu 
možné stavět. Stejně kladně byla vyřízena námitka manželů Procházkových ve Bzové ohledně 
zařazení domu č.p. 21 jako smíšeného bydlení a námitka Luboše Bartůňka, který nesouhlasí s 
cestou přes své pozemky u Nadoborního rybníka. Dotčené orgány zamítly námitku manželů 
Hájkových (zvětšení zástavby) a obce Běleč (možnost umístit herní prvky ve volném terénu).

Poslední připomínkou, které nebylo vyhověno, byla připomínka od fiktivního „Sdružení občanů 
Bzová“,  které  nesouhlasilo  se  zástavbou  v  Souhradech  (plocha  A1).  Hlavním důvodem je 
neexistence sdružení  a  tím pokus o zneužití  institutu vlivu občanských iniciativ na územní 
plánování.  Neexistenci  sdružení  jsme  ověřili  na  Ministerstvu  vnitra.  Toto  rozhodnutí  jasně 
ukázalo, že vyhovět lze téměř všem připomínkám, ale anonymní podání nemá šanci uspět.

Vyhodnocení soutěže s Google Street View

V minulém čísle zpravodaje jsme vyhlásili soutěž o určení odhadu průjezdu Google autíček při 
fotografování Bělče a okolí pro Google Maps. Nejprve správné řešení: Přesný den se můžeme 
sami dohadovat. Průtah Bělči byl nafotografován v létě 2011, podle úřední desky 16.–17. srpna. 
Ostatní fotografie byly pořízeny letos po výlovu požární nádrže, odhad redakce je 1.–2. dubna. 
Soutěže s Google Street View se zúčastnili  dva soutěžící.  Denisa Kubálová odhadla loňský 
termín na 16.–17. srpna 2011 a letošní termín na 18. dubna 2012. Josef Hájek odhadl letošní 
termín na 6. dubna 2012, loňský termín neuvedl. Soutěžící obdrží v nejbližší době věcnou cenu.

Došlo na adresu obce – informace o využití darů

Maškary ochotnický divadelní soubor děkuje obci Běleč za dar poskytnutý našemu spolku dne 
19.12.2011  ve  výši  10.000  Kč.  K  dnešnímu  dni  je  již  celá  částka  vyčerpána  a  byl  za  ni 
nakoupen materiál na kulisy a kostýmy na novou hru. Premiéra nové hry byla uvedena dne 
12.5.2012 v kulturním domě ve Vilicích pod názvem "Hadrián z Římsů".

Za Maškary Pavel Rychlý

V roce 2011 Obec Běleč poskytla za účelem opravy fary v Mladé Vožici dar římskokatolické 
farnosti Mladá Vožice ve výši 20.000 Kč. V souladu s darovací smlouvou nám římskokatolická 
farnost zaslala vyúčtování poskytnutých prostředků. Prostředky byly použity na uhrazení části 
faktury Ing. Františka Káška, vystavené na celkvou částku 150.202 Kč - účel platby "Oprava 
fasády a klempířských prvků vč. repase oken - fara Mladá Vožice, Morávkovo náměstí č. 21 - 
II. etapa." Faktura byla farností plně uhrazena.
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Kurzy vaření a semináře o využití místních surovin

Kurzy vaření, ukázka kulinářských specialit z Čech, Moravy i ze zahraničí pro Vás!

MAS Krajina  srdce  pro  Vás v rámci  projektu  „Chuť a  vůně domova“ připravila  30  kurzů, 
respektive ukázek vaření tradičních i kulinářských specialit, které proběhnou v různých obcích 
na území MAS (více na www.venkovskatrznice.eu nebo www.maskrajinasrdce.cz).

Kurzy povede zkušený lektor,  mistr  ve  svém oboru,  Karel  Stuparin,  který 36 let  vařil  pro 
Ministerstvo  zahraničí  nejen  v Česku,  ale  i  na  ambasádách  v Německu,  Švýcarsku,  Anglii, 
Rusku nebo Itálii, kde strávil spoustu let.

V zahraničí ho doprovázela i manželka s dvěma dcerami, které zde vystudovaly a dnes hovoří 
několika světovými jazyky. „Bez rodiny bych do toho cestování nejspíš nešel, rozhodně to byla 
pro  nás  všechny velká  životní  zkušenost,  díky které  máme všeobecný přehled.  Těžké byly 
začátky v šedesátých letech, v té době jiná možnost výjezdu nebyla“, hodnotí zpětně.

„Znal jsem se s celou řadou ministrů zahraničí, ta služba nebyla vždy jednoduchá, byl to velký 
nápor.  Do  penze  mě  pustit  nechtěli,  ale  nakonec  jsem  odešel  v době,  kdy  byl  ministrem 
zahraničí Karel Schwarzenberg. Ta práce už byla skutečně vyčerpávající, dělal jsem rauty třeba 
také  pro  1500  lidí,  tabule  jsem  připravoval  například  v Černínském  paláci,  kde  sídlí 
Ministerstvo zahraničí, také ale třeba v budově Parlamentu, Senátu, na Hradě, ve Valdštejnském 
paláci atd.“

Pan Stuparin, kterému je dnes 69 let, trávil svůj volný čas jako chalupář v obci Řemíčov u 
Mladé Vožice už od roku 1986 a dnes je zde v podstatě na stálo. „V Řemíčově to mám rád. Líbí 
se mi, jak tu k sobě jsou lidé vstřícní, starosta je snaživý a sousedy mám prima.“ Pan Stuparin 
významně pomáhá při místních akcích, například při výlovu místního rybníka předvedl různé 
techniky zpracování ryb, pro ženy zorganizoval kurzy vaření s povídáním, díky kterému jsme 
ho vlastně pro naše kurzy také objevili…

Na co se mohou účastníci kurzů těšit? Lektor vždy předvede přípravu dvou předkrmů a polévky 
dle  zahraniční  receptury,  dále  hlavní  jídlo  a  moučník  dle  tradiční  receptury  české  nebo 
moravské kuchyně. Lektor také pohovoří o etice stolování - předvede prostření tabule a vysvětlí 
správné  použití  všech  prostřených  sklenic,  příborů  apod.  Na  závěr  kurzu  účastníci  mohou 
připravené  speciality  také  ochutnat,  a  proto  doporučujeme,  aby  si  přinesli  vlastní  talířek  a 
vidličku.

Pokud  máte  nějaký  osvědčený  rodinný  recept  po  babičce,  přineste  jej  na  kurz  s sebou  a 
odevzdejte lektorovi.  Připravujeme regionální kuchařku, ve které se právě Váš recept může 
objevit!

Na společný kulinářský zážitek s Vámi se těší,
Monika Hienlová
manažer projektu

http://www.venkovskatrznice.eu/
http://www.maskrajinasrdce.cz/
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Seznam seminářů:

1 02.11.2012 povídání o bylinkách a jejich využití v kuchyni Běleč 22
2 09.11.2012 králíci nejen z klobouku Červený Újezd 6
3 10.11.2012 zvěřina - tradiční české speciality Dolní Hořice 50
4 16.11.2012 med - využití v kulinářských specialitách Heřmaničky 28
5 23.11.2012 brambory - co o nich ještě nevíte… Chotoviny, Osvobození 47, 

budova ZŠ
6 30.11.2012 vepřové - nejen na zabíjačce Jistebnice, Náměstí 1
7 01.12.2012 lesní plody - znáte je? A co s nimi? Mezno 57
8 07.12.2012 povídání o bylinkách a jejich využití v kuchyni Oldřichov 31
9 08.12.2012 kouzla se zeleninou z vaší zahrádky Opařany 30
10 14.12.2012 zvěřina - tradiční české speciality Pohnání 2
11 11.01.2013 hovězí a všechno kolem něj Nadějkov, Pivovarská 141, 

budova ZŠ
12 12.01.2013 povídání o bylinkách a jejich využití v kuchyni Radkov 34
13 18.01.2013 houby v našem regionu - co s nimi ještě neumíte? Ratibořské Hory 121
14 25.01.2013 ovoce - sušené, kandované, kompotované, v 

dezertech, hlavních jídlech i destilátech
Slapsko 21

15 26.01.2013 vepřové - nejen na zabíjačce Smilovy Hory 70
16 01.02.2013 houby v našem regionu - co s nimi ještě neumíte? Střezimíř 110
17 08.02.2013 plody ze zahrady v naší kuchyni Zhoř u Mladé Vožice 51
18 09.02.2013 lesní plody - znáte je? A co s nimi? Chotoviny, Osvobození 47, 

budova ZŠ
19 15.02.2013 ryby - sušení, uzení, nakládání a jejich tepelné 

zpracování
Mladá Vožice, Žižkovo 
náměstí 82, MAS

20 22.02.2013 zvěřina - tradiční české speciality Borotín 113
21 23.02.2013 ryby - sušení, uzení, nakládání a jejich tepelné 

zpracování
Nemyšl 30

22 01.03.2013 pokrmy z drůbeže včetně vykoštění a porcování Sedlec-Prčice, Náměstí 
7. května

23 08.03.2013 pokrmy z drůbeže včetně vykoštění a porcování Sudoměřice u Tábora 27
24 09.03.2013 zelí nejen k masu! Červený Újezd 6
25 15.03.2013 maso a všechno kolem něj Oldřichov 31
26 22.03.2013 ryby - sušení, uzení, nakládání a jejich tepelné 

zpracování
Dolní Hořice 50

27 23.03.2013 brambory - co o nich ještě nevíte… Střezimíř 110
28 29.03.2013 králíci nejen z klobouku Zhoř u Mladé Vožice 51
29 05.04.2013 brambory - co o nich ještě nevíte… Sedlec-Prčice, Náměstí 

7. května
30 06.04.2013 med - jeho výroba a využití v kulinářských 

specialitách
Nadějkov, Pivovarská 141, 
budova ZŠ

Čas vždy od 18:00 do 21:00. Po semináři o zpracování produktů vždy následuje kurz vaření.
Cyklus kurzů začíná v Bělči, všichni jste vítáni.
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Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 17. zasedání dne 30. června 2012

1. schválilo program zasedání,
2. projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2011.

Na  tomto  zasedání  také  proběhlo  veřejné  projednání  návrhu  Územního  plánu  Obce  Běleč 
včetně možnosti podání námitek a připomínek.

Zastupitelstvo obce na svém 18. zasedání dne 19. července 2012

1. schválilo program zasedání,
2. zastupitelstvo schválilo za oddávajícího Stanislava Šmejkala a Josefa Hájka, obřadním dnem 

určilo pátek a sobotu od 10:00 hodin do 14:00 hodin, obřadní místností zasedací místnost 
obecního úřadu. Poplatek za sňatky na jiném místě,  případně v jinou dobu se stanoví na 
1.000,- Kč,

3. zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2012 – zvýšení příjmů i výdajů o 31.950 Kč, 
změny v příjmech ve výši 5.000 Kč a změny ve výdajích ve výši 126.000 Kč,

4. zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích ke dni 30. 6. 2012,
5. zastupitelstvo  schválilo  a  vzalo  na  vědomí  snížení  hodnoty  budovy  Obecního  úřadu 

k 31. 12. 2011 o 324.741 Kč. Účetní zápis byl proveden účetním dokladem č. 021042 ze dne 
31. 12. 2011.

Střípky z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce kromě svých běžných záležitostí  je  nuceno čas od času řešit  drobnosti, 
které znesnadňuji jeho činnost a nepřispívají  ke zdárnému fungování. Vzhledem k tomu, že 
těchto drobností je poslední dobou víc, rád bych o nich touto cestou pohovořil.

V poslední  době se  rozmohlo řešení  problémů formou anonymních dopisů.  Kvůli  jednomu 
anonymu se účastníci  jednání pohádali  na zastupitelstvu v červnu, další  anonym dorazil  na 
Městský úřad  do Tábora  jako námitka  počátkem července.  Dokážu pochopit,  že  někdo má 
informaci, kterou potřebuje sdělit vedení obce a nechce se pod toto podání podepsat. Na druhou 
stranu anonymní podání, ve kterém se anonymní pisatel dožaduje nějakých kroků nebo veřejné 
odpovědi, nemá velkou šanci na úspěch, protože na anonym není komu odpovědět a odpovídat 
na anonymy veřejně např. ve zpravodaji nepovažuji za tu správnou formu komunikace.

Druhou  nepříjemností,  která  je  sice  ve  větších  městech  běžná,  ale  tady  v  Bělči  poměrně 
frustrující,  je ponechání podnětů až na schůzi  zastupitelstva. Pokud se někomu něco nelíbí, 
může kdykoliv oslovit kohokoliv ze zastupitelstva a svůj návrh projednat. Je nepříjemné sedět 
na zastupitelstvu v čele stolu a dostávat dotazy, na které v té době neznám odpověď, protože si  
prostě  daný  detail  moc  nepamatuji,  nebo  bych  si  potřeboval  přečíst  nějakou  dokumentaci. 
Pokud budeme o dotazech vědět včas, dostane tazatel odpověď dříve a v přesnější podobě.

Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Divadelní představení Hadrián z Římsů

Pozvánka na zastupitelstvo

Ve čtvrtek 6. září od 20:00 proběhne v zasedací místnosti OÚ 19. zasedání zastupitelstva obce.
Návrh programu:

  1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – výměna ventilů na vodovodním řadu
  2. Rozpočtová změna 4/2012
  3. Žádost o dotaci z programu rozvoje venkova – klubovna v Bělči
  4. Žádost o dotaci z programu rozvoje venkova – lesní technika
  5. Schválení smlouvy – Ing. Jakub Nováček – projektová dokumentace – lesní technika
  6. Schválení smlouvy – EKO-KOM – pronájem nádob
  7. Schválení dodatku smlouvy – Pavel Bartůněk – provozování úpraven
  8. Zápis ze zasedání kontrolního výboru
  9. Různé, diskuse

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, Jan Hájek
Nepodepsané články vydává redakce zpravodaje, odpovědný redaktor Stanislav Šmejkal


