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Životní výročí - blahopřejeme

Březen František Dvořák Běleč 80 let
Květen Antonín Kubále Běleč 84 let
Červen Marie Svatková Bzová 65 let

Jan Bednář Bzová 85 let
Antonie Neradová Bzová 87 let

Co se chystá

Ve čtvrtek 18. července 2013 od 19:30 je na programu 29. zasedání zastupitelstva obce. Na 
programu  bude  řešení  povodňových  škod,  schválení  závěrečného  účtu  obce,  projednání 
komunitního  plánu  sociálních  služeb,  informace  o  stavu  hospodařen,  schvalování  smluv  a 
výsledků výběrových řízení.

SDH Běleč zve na  2. ročník soutěže Železný hasič,  která  proběhne 20.  července 2013 od 
15:00 hodin na centrálním náměstí v Bělči. Soutěží jednočlenné hlídky v šesti disciplínách, ve 
kterých prokáží svou znalost a zkušenost z požární ochrany a obecný přehled. 

Časový rozvrh: 15:30 – 15:45 prezentace
15:55  nástup
16:00  zahájení soutěže
17:30  předpokládané ukončení soutěže
17:45  nástup, vyhlášení výsledků

Večer bude na novém parketu následovat taneční zábava se skupinou P.A.M.

Tradiční pouťová zábava se uskuteční v sobotu 28. září.

Aktuálně řešíme

Povodně z 2. června zanechaly na majetku obce poměrně značné škody, vlivem spodní vody se 
zhroutila  část  hráze  požární  nádrže,  těžce  poškozen  byl  most  pod  Šelmberským  dvorem, 
tekoucí voda poškodila propustky přes Bělečský potok a zanesla koryto potoka. Celková škoda 
je v milionech korun. Připravujeme žádosti o dotace a projektové dokumentace.

Připravujeme letní stavební práce – hřiště Běleč, klubovna, sociální zařízení na OÚ a další.

Nepodařilo se přesvědčit okolní obce, že je vhodné přispět Městu Mladá Vožice na rozšíření 
mateřské školy v prostorách bývalé mateřské školy v Poplužní ulici prioritně pro děti z menších 
obcí. Celkové náklady na rekonstrukci 3,5 mil. Kč měly být poděleny takto: Jihočeský kraj 0,5 
mil. Kč, Město Mladá Vožice 1,5 mil. Kč, okolních 12 obcí 1,5 mil. Kč, z toho příspěvek obce 
Běleč  měl  činit  cca  130.000  Kč.  Bohužel  obce  Vilice,  Smilovy  Hory,  Bradáčov,  Dolní 
Hrachovice  a  Slapsko  odmítly  přispět  a  zvýšení  kapacity  mateřské  školy  neproběhne, 
zastupitelstvo  města  Mladá  Vožice  definitivně  odmítlo  přidělenou  dotaci.  Je  škoda,  že  se 
nepodařilo přesvědčit všechny obce v okolí, že rozšíření mateřské školy je v našem zájmu a cca 
130.000 na obec za garantovaný desetiletý provoz není mnoho.
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Velikonoční koleda ve Bzové

Letošní velikonoce nepřipomnělo krásné jarní počasí ani probouzející se příroda, ale museli je 
připomenout až naší malí koledníci. V hlavní skupině se v pondělí ráno sešlo více než 22 dětí, 
vyzbrojených elegantními košíčky a „pomlázkami“, kterými rádi presentovali  svoji  zručnost 
většinou otcové nebo dědové malých koledníků.

Mezi  koledníky  byli  dospívající  dívky  a  mládenci  vedle  dětí  sotva  mluvících.  Ochota 
dospívajících dětí k účasti na akci i s mrňaty je pro naší obec výjimečná a pro většinu pedagogů 
ve městě nepředstavitelná. Jedna věc na letošní tradiční koledě byla přece jenom netradiční. Na 
moji otázku „Kdo má kasičku?“ odpověděli překvapivě rozhodně nejstarší z koledníků „Peníze 
nebereme!“. Myslím, že tato věc stojí určitě za zamyšlení. Dále musím zmínit ještě několik 
menších  skupinek  malých  koledníků  a  skupinky  dospělejších  koledníků.  Dospělejší 
navštěvovali  většinou   své  vrstevníky  (tedy  spíše  vrstevnice)  a  vajíčka  a  čokoláda,  které 
dostávali malí koledníci, nahradil vaječný likér a slivovice.

Při pohledu na radost dětí i navštívených hospodyněk bych rád dodal – dle starého úsloví „ jen 
houšť a větší kapky“.

Pavel Rychlý

SDH Běleč zasahovalo v Bechyni

SDH Běleč se ve středu 5. června spolu s SDH Vilice zúčastnilo likvidačních prací v Bechyni. 
Během  dne  jsme  uklízeli  zaplavený  mlýn  pod  zámkem  a  odpoledne  uklízeli  ve  dvou 
soukromých  domech  v  Zářečí.  Vedení  města  Bechyně  děkuje  za  pomoc,  my  jsme  získali 
neocenitelné zkušenosti s podobným typem zásahu.
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Běleč Masters 2013

Známe to z hudby, když celým tělem prochází rytmus skladby a pohupujeme se, aniž si onen 
pohyb uvědomujeme. Známe to z jízdy vlakem, když monotónní rytmus jízdy přes dilatační 
spáry kolejí  utkví,  a  rezonuje v mozku. Známe to z partnerských vztahů,  když chceme být 
neustále s naší milovanou bytostí. Všechny uvedené dimenze nabízí jediná hra na světě, kterou 
si užijete, i když v ní nejste dobří. Golf! Pokud mu jen trochu propadnete, máte ho plnou hlavu 
a chcete být jenom s ním.

Nejméně  čtrnáct  dnů  předem  bylo  cítit  puls 
příprav  na  letošní  vrcholnou  golfovou  událost 
v Bělči. Poprvé jsme měli možnost hrát venku a 
poprvé  jsme  si  opravdu  na  vlastní  kůži  zažili 
jedno  ze  základních  pravidel  oné  skvělé  hry  – 
hraje se za každého počasí s výjimkou bouřky.

Tep golfového švihu hýbal srdci sportumilovných 
již od začátku jara, kdy jsme rozhodli, že se bude 
hrát outdoor, tedy nikoliv v klubovně na koberci, 
ale  na  šťavnaté  zelené  trávě.  Někteří  vzali 
přípravu opravdu vážně a včas se chopili přípravy 
části hřiště, konkrétně jedné jamky. O ní jste už 
četli  v  pozvánce,  jedná  se  o  záludný  Kocurův 
pětipar  s  perfektně  připraveným  travnatým 
povrchem  včetně  vodní  překážky  a  malebným 
jamkovištěm,  které  kromě  vody  bránila  umně 
využitá vegetace v podobě jehličnanů. Tato jamka 
byla připravena opravdu odpovědným způsobem a 
stala  se  líhní  špičkových  hráčů,  když  měli 
možnost zde hru trénovat. Na druhou stranu přes 
veškeré plány a  prohlášení,  nedošlo na přípravu 

dalších herních prostor a vše se dohánělo na poslední chvíli, za což přípravný výbor zaslouží 
jednoznačně palec dolů… Jamka číslo 1 a 2 byly v důsledku toho v neregulérním stavu, zvláště 
druhá jmenovaná byla pro hráče utrpením a nepřinesla jim kýženou radost ze hry. Tráva zde 
nebyla  posečena  vůbec  a  byla  tak  vysoká,  že  míčky  po  odpalu  mizely  v  hloubi  drnů  a 
pamprlice. Greeny se sekaly na poslední chvíli, což bylo znát na jejich „kvalitě“. Naproti tomu 
jamky byly navrtány skvěle a praporková tyč s vlaječkou obce hodně napravila rozpačité dojmy 
z přípravy.

V den D – tedy v sobotu 1.června v devět hodin byl naplánován trénink a téměř všichni hráči 
přišli pozdě. První prohřešek proti golfové etiketě byl vyřešen napomenutím pozdě příchozích. 
Trénink proběhl  celkem v poklidu,  a  ti  kteří  doposud neměli  možnost  trénovat  a  osahat  si 
golfové nádobíčko s překvapením zjišťovali, že to, co vypadá v televizi tak snadně, je docela 
komplikované. Rovněž jsme si ujasnili, že golfisté jsou k sobě ohleduplní, upozorní spoluhráče, 
že je ohrožen letícím míčem a že součástí hry je slušné chování a zvolání typu: „Jirko vole, hoď 
mi ten míček“ je lépe nahradit slovy: Jiří buď tak hodný a podej mi míč“.



28. 6. 2013 Zpravodaj obce Běleč 2/2013 Strana 5

Začátek Masters byl naplánován na třináctou hodinu a opět jsme narazili na neúctu k soupeřům, 
když včas se dostavila hrstka hráčů a opozdilci nesportovně nechali  na sebe čekat všechny 
ostatní.  Vrcholem byla  práce  nebohého  greenkeepera  (tedy  osoby  odpovědné  za  stav  hrací 
plochy), jenž připravoval hřiště ještě po třinácté hodině. Nadto nebyl ani oholen a vše doháněl 
na úkor čekajících hráčů teprve poté, co dokončil svou práci a šel  se proměnit v účastníka 
mistrovství.

Již dopoledne bylo losem stanoveno pořadí startujících na první jamce, na poslední chvíli se 
ještě přihlásila dvě děvčata, která byla zařazena do startovního pole, a mohli jsme vyrazit. Ještě 
před tím jsme na uvítanou pozvedli sklenku sektu, popřáli si pěknou hru a zhodnotili nevalný 
stav počasí, které se mělo ještě zhoršit.

Jamka č. 1 byla odehrána všemi hráči poměrně dobře a výsledky byly příjemným překvapením. 
Nervozita samozřejmě udělala své, ale i tak průměrný výsledek 6 ran na tříparu sliboval, že 
mistrovská soutěž bude dramatickým sportovním zážitkem. Druhá jamka, jak jsem již zmínil, 
byla téměř nehratelná, a kdo první ranou nepřekonal překážky v podobě vysokého porostu a tří 
obludných hromad hlíny, ten se se zlou potázal a zapsal do své skórkarty hrozivých dvanáct ran. 
(Za účelem zrychlení hry se na více ran nehrálo).

Takto rozehrání jsme postoupili k nejkrásnější a nejtěžší jamce – Kocurově pětiparu. Jamku 
bylo  třeba  skutečně  hrát  hlavou  a  respektovat  herní  plán  a  zůstat  při  zemi.  Favorité  však 
podlehli přehnané sebedůvěře a riskovali hru přímo na jamku skrz olše a v konečném účtování 
právě tato jamka rozhodla o konečném pořadí. Vždyť jen tři hráči z celého startovního pole ji 
byli schopni zahrát se slušným skóre, ostatní skončili s výsledkem 12.

Z krutého pětiparu se jamka následně proměnila v líbezný třípar, sice s vodní překážkou po levé 
straně jamkoviště, ale po prožitém trápení byla lahůdkou pro všechny. Ve chvíli, když jsme 
absolvovali tuto jamku číslo 4, začalo pršet už opravdu velmi hustě a část startovního pole 
vyměnila  sportovní  obuv  za  gumovky.  Měli 
jsme před sebou ještě dvě jamky a na některých 
hráčích  déšť  zanechal  své  stopy  na  jejich 
oblečení, nikoliv však na psychice či zápalu pro 
hru  a  odhodlání  mistrovství  odehrát  až  do 
konce.

Následovala  tedy  příjemná  pátá  jamka  kolem 
kapličky,  kterou  jsme  chránili  zákazem hry  a 
dvěma trestnými ranami při jejím zasažení a tak 
se  jí  podařilo  ochránit  až  na  jeden  maličký 
incident.  Na páté jamce už se  začínalo rovnat 
pořadí  hráčů  na  předních  příčkách,  ale  teprve 
šestá jamka definitivně rozhodla. Bylo zřejmé, 
že o vítězství se od jamky č. 3 přetahovali dva 
favorité – loňský mistr a oholený vyzyvatel Jiří 
Heřmánek  a  Marcel  Fiala  -  ambiciózní  hráč 
sebevědomě  se  deroucí  za  triumfem.  Ten 
potvrdil na jamce č. 6, která byla sice nejkratším 
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tříparem, ovšem její obtížnost spočívá v tom, že odpaliště je umístěno na tarasu u Hájků, tedy je 
vyvýšené. Stres hráčů rovněž vyvolává hrozba dvou trestných ran za zasažení kapličky, která 
stojí v přímé linii za jamkou, když green je svažitý se sklonem ke kapličce. Nadto se musí hrát 
přes asfaltovou cestu, takže běsů je v hlavě hráčů tolik, že jamka je výzvou. Obzvláště pak 
proto, že zde se hraje o prémii. Ten, kdo trefí první ranou jamkoviště a bude nejblíže jamce, 
obdrží finanční prémii. Přes skutečnost, že jamka nebyla dál, než dvacet metrů, byl po dlouhou 
dobu jediným, komu se míček zastavil na greenu 194 cm od jamky Michal Fiala – nadějný hráč 
z pole juniorů. Užuž to vypadalo, že prémii zinkasuje, ale na odpaliště nastoupil a míč si dobře 
natýčkoval  Stanislav  Šmejkal,  který  po  poradě  s  trenérem  zvolil  správnou  hůl  a  způsob 
provedení úderu a zaslouženě si odnesl prémii za svou nejkrásnější ránu celého dne. Jeho míček 
se po první ráně zastavil 104 cm od jamky!

Jak jste již vytušili, Běleč Masters 2013 vyhrál Marcel Fiala a rozhodnutí skutečně padlo až na 
poslední jamce. O vítězství rozhodla jen jediná rána a hráč Heřmánek pozdě pochopil, že někdy 

je  třeba  hrát  hlavou.  Kdyby  na 
jamce  č.  3  udržel  své  ego  na 
uzdě a hrál podle herního plánu, 
nepřišel by zbytečně o dvě rány a 
mohl si odnést pohár pro vítěze!

Na  třetím  místě  se  nakonec 
umístil nenápadným stylem Josef 
Krch.  Tento  nadějný  hráč 
zpočátku  hrál  příliš  rychle, 
zřejmě  pod  psychickým  tlakem 
hrál  své rány bez rozmyslu,  ale 
s přibývajícím  časem  získával 
jistotu  a  zdatně  doplňoval 
vedoucí dvojici.

Ihned po skončení hry na šesté jamce jsme všichni utekli do klubovny. Déšť v tu dobu již byl 
tak hustý, že splýval v jednolité provazce vody. Hrdinní hráči však všichni vydrželi a musím 
pochválit  i  obecenstvo.  Nikdo  neodešel,  všichni  tvořili  báječnou  atmosféru,  dokonce 
posilňovali hráče a realizační tým různorodými horkými nápoji a jiným občerstvením. Bez nich 
by byla mistrovství poloviční. Sportovně fandili, dodržovali požadavek na klid při každé ráně a 
oceňovali výkony hráčů jak se sluší a patří!

Vyhlášení vítězů proběhlo ihned po skončení hry. Na fotografiích všech účastníků, které jsou 
k dispozici,uvidíte vyčerpané, ale šťastné tváře. Zasloužili si oni i všichni ostatní občerstvení a 
následný kulturní zážitek v podobě promítání romantického filmu s golfovou tematikou.

Příští  Masters  se  prý bude hrát  na devíti  zcela privátních jamkách. Marcel  nám dal  skvělý 
příklad. Každý si prý stejně doma seče zahradu a není problém ji mírně přizpůsobit a připravit 
zajímavé  jamky.  Jak  vidno,  Masters  nabírají  obrátky.  Myslím,  že  nezůstane  u  jednodenní 
soutěže! Ať žijí Běleč Masters 2014!

Zdeněk Slapnička
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Okrsková soutěž v požárním sportu 2013 - Vilice

Letošní okrsková soutěž se konala v sobotu 4. května ve Vilicích při příležitosti  85. výročí 
založení místního sboru dobrovolných hasičů. Úvodem byl posvěcen nový požární automobil, 
ale pak už se šlo soutěžit. Počasí relativně přálo, takže se mohly konat všechny naplánované 
disciplíny. V pozdním odpoledni před požárními útoky kategorie Muži II sice přišel silný déšť, 
ale i ten se nakonec umoudřil a soutěž se dala s opatrností dokončit.

Výsledky  pak  předčily  veškerá  očekávání. 
Posuďte sami:

Mladí hasiči:
Kategorie mladších: 1. Běleč, 2. Mladá Vožice
Kategorie starších: 1. Běleč, 2. Mladá Vožice, 
3. Běleč

Dospělí:
Ženy I: 1. Běleč, 2. Noskov, 3. Vilice, hosté z 
Mutic
Ženy II: 1. Hlasivo
Muži  I:  1.  Běleč,  2.  Řemíčov, 3.  Mladá Vožice,  4.  Noskov,  5.  Stará  Vožice,  6.  Hlasivo,  7. 
Blanice, 8. Vilice, hosté z Kamberka, Pikova a Mutic
Muži II: 1. Běleč, 2. Hlasivo, 3. Řemíčov, 4. Vilice, 5. Mladá Vožice, 6. Janov

Ani v individuálním hodnocení běhu na 100 metrů s překážkami jsme nezůstali pozadu:
Ženy I: 1. Jana Fialová, 2. Kristýna Čechová
Muži I: 1. Michal Mareš
Muži II: 3. Jaroslav Krejčí

Všem gratulujeme ke skvělým výsledkům!
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Tvůrčí dílna pro děti

Zájemci  o  vyrábění  jarních 
dekorací  se  sešli  v  neděli  24. 
března  v  zasedací  místnosti 
obecního  úřadu.  Pod  vedením 
Kristýny  Čechové  přímo  před 
očima  rostly  pestrobarevné 
květiny,  kuřátka,  kočičky  nebo 
veselá  nohatá  vajíčka.  Bylo  to 
velmi  příjemně  strávené 
odpoledne a doufám, že zdaleka 
nebylo  poslední.  Za  všechny 
účastníky  bych  ještě  jednou 
chtěla  Kristýně  poděkovat  za 
skvělý nápad a vzornou přípravu 
celé akce.

Besídka ke Dni matek

Druhá  květnová  neděle  již  tradičně  patří  besídce  ke  Dni  matek.  Mirka  Kuklová  a  Mirka 
Čechová připravily velmi pěkné hodinové pásmo básní,  říkanek, písní a hudebních skladeb. 
Každý rok jsou přichystány nějaké novinky nebo zpestření - letos to bylo několik skladeb od 
skupiny Green Day ve velmi působivém aranžmá. Děkujeme organizátorkám a účinkujícím za 
skvělé výkony a těšíme se na vaše další vystoupení.
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Zájezd do Mirakula

Dne  15.6.  jsme  uskutečnili  oblíbený 
dětský zájezd, který tento rok zamířil do 
zábavního  parku  pro  děti  s  názvem 
Mirakulum  v  Milovicích  u  Lysé  nad 
Labem.  Jedná  se  o  poměrně  novou 
aktivitu. Park vznikl v r. 2011 v bývalém 
vojenském  prostoru  po  sovětských 
vojácích  u  Milovic.  Postavila  ho  firma 
RS  Antoš,  která  se  zabývá  výrobou 
netradičních dětských hřišť. Vzor si vzali 
z Německa, kde tyto parky dobře fungují. 
Z pohledu laika bych tento park popsala 
jako  jedno  velké  multifunkční  hřiště, 
které  pohltí  nejen  děti,  ale  i  dospělé. 
Kromě  oblíbených  tradičních  atrakcí, 
jako  jsou  houpačky,  prolézačky, 
skluzavky,pískoviště, jste tady mohli najít podzemní chodby, lanové parky ve výšce 20cm nad 
zemí i 3m, výtvarné dílny, minizoo, lesní naučnou stezku, stromový labyrint, maxitrampolínu, 
dřevěný  prolézací  maxihrad,  sokolníky,  bylinnou  zahradu  a  přírodní  amfiteátr,  kde  zrovna 
vystupují najatí umělci.  Rodiče si  mohli oddechnout v přilehlých občerstveních a kochat se 
pocitem  uspokojení,  jak  to  jejich  dítě  dovádí.  Občas  se  dítko  dlouho  nevracelo,  protože 
zabloudilo v podzemí, ale nakonec jsme se všichni šťastně našli a ve zdraví vrátili domů. Nápad 
na tuto akci měla paní Šmejkalová a tak jí chci poděkovat, protože se nenašel jediný kritik, 
který by vyslovil negativní názor. Naše výprava byla také maxi rozměrů, protože nás jelo 69, 
z toho místních dětí 35 a cizích 8. Také jsme vděčni obci, která platí dopravu a vstup  místním 
dětem. Uvidíme, co nás napadne za rok. Už teď můžete všichni přemýšlet, kam by se mohlo 
s dětmi jet. Uvítáme každou myšlenku. Ať žijí děti a jejich rodiče. Hurá!

Mirka Čechová
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Malováni na asfalt

Dne  8.6.  se  povedlo  uskutečnit  akci  s  názvem 
Malování  na  asfalt.  Skalní  příznivci  této  aktivity 
maminek z  Bělče  a  Bzové se  letos  nemohli  dočkat, 
protože  původní  termín  byl  25.5.  Jenže  pak  14  dní 
pršelo  a  pořád  se  to  odsouvalo,  až  to  vyšlo.  Díky 
vrtochům  počasí  se  letos  zúčastnilo  o  něco  méně 
malířů,  pouze  23.  Za  jejich  neutuchající  snahu  a 
nápady,  které  ztvárnily  chodníkovými  křídami  na 
asfaltový povrch,  byli  všichni  pochváleni  a následně 
odměněni  balíčkem  sladkostí  a  drobností.  Na  ceny 
přispěla  obec  a  konečnou  podobu  balíčků  vyrobily 
paní  Heřmánková  a  paní  Buřičová.  Děkujeme  všem 
účastníkům  a  za  rok  zase  ahoj,  tentokrát  snad 
v termínu.

Mirka Čechová

Veřejná sbírka „Pomozte Michalce!“

Součástí nabitého jarního programu muzikantů Mirky Kuklové byly i dva benefiční koncerty 
pro Michalku Bednářovou. První koncert se uskutečnil 9. června v kapli Nanebevzetí Panny 

Marie  v Mladé Vožici,  druhý pak 22.  června na 
poutním  místě  Klokoty  v  Táboře.  Dalšími 
účinkujícími, kteří  sbírku laskavě podpořili  svým 
vystoupením,  byli  také  pěvecký  soubor  učitelek 
Základní  školy  Mladá  Vožice,  Radek  Malotín, 
Ladislav Šotek a hosté.

Cílem  sbírky  je  vybrat  cca  90  000,-  Kč  na 
speciální  terapii  v  lázních  Klimkovice  -  Klim 
therapy. Terapie může Michalce pomoci s dalším 
rozvojem jejích pohybových dovedností  a zlepšit 
její  zdravotní  stav.  Sbírka  je  organizována 
občanským  sdružením  MAS  Krajina  srdce  a 
samozřejmě  registrována  u  Krajského  úřadu 
Jihočeského  kraje.  V  případě  zájmu  můžete  do 
10. července přispět do pokladniček v prodejnách 

Flosman  a  Jednota  COOP  v  Mladé  Vožici  nebo  poukázat  peníze  na  speciální  účet 
2500425127/2010 u Fio banky. Můžete také uzavřít darovací smlouvu, na jejímž základě je 
možné dar odečíst od základu daně. 

Více  informací  o  sbírce  a  o  Michalce  můžete  nalézt  na  internetové  stránce 
http://www.maskrajinasrdce.cz/2013/05/verejna-sbirka-pro-michalku

Velké poděkování patří hudebníkům, organizátorům sbírky a hlavně všem štědrým dárcům!
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Povodně v Bělči

V noci z 1. na 2. června zasáhly obec Běleč bleskové povodně. Zásahová jednotka SDH obce 
Běleč byla „vzbuzena“ cca v 5:45 a zasahovala na několika místech:
• odčerpávání vody z č.p. 38 v Bělči - voda ve sklepě, na zahradě,
• odstranění překážky průtočnosti Bělečského potoka a zaplavení Obecního rybníka,
• odstranění  překážky odtoku z areálu Agrospolu v Bělči  -  voda přetékala  komunikaci  do 

Obecního rybníka - podemletý břeh - odstraněna vrchní část šachty - situace stabilizovaná,
• stabilizace  protékající  hráze  rybníka  u  Žahourova  mlýna  v  Mladé  Vožici  pomocí  pytlů 

s pískem a odstraňování překážek na stavidle. I díky práci Bělečských hasičů hráz vydržela, 
tím se drží i hráz Podhradního rybníka. Obyvatelé z Pavlova a Podhradí byli evakuováni,

• úklid komunikací v Bělči a ve Bzové od nánosů z polí a přeplněné kanalizace.

Škody, které se obešly bez zásahu hasičů – vyplavení Šelmberského mlýna, zaplavení místní 
komunikace pod Šelmberským dvorem a zaplavení mostu, podemletí hráze požární nádrže a 
poškození hráze Buřičova rybníka ve Bzové. Druhý a třetí den byla postupně zněčištěna voda 
ve vodovodech Bzová a Běleč. Náhradní zásobování pitnou vodou skončilo 18. června.

Chtěl  bych  tímto  poděkovat  všem,  kteří  pomohli  s  likvidací  povodňových  škod,  speciální 
poděkování patří SDH Běleč za profesionální zásahy, dále bych rád poděkoval občanům za 
pochopení během zákazu používání pitné vody a omezení, která jim tímto vznikla.

Stanislav Šmejkal, starosta

Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 26. zasedání dne 14. března 2013
1. schválilo program zasedání,
2. schválilo seznam podpořených akcí a limity pro náklady na tyto akce dle seznamu,
3. schválilo uzavření kupní smlouvy s WOOD & PAPER a.s. na prodej 20 At vlákninového 

dřeva,
4. schválilo uzavření nové smlouvy o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s.,
5. odsouhlasilo podání žádosti z programu grantové podpory Jihočeského kraje „GP na podporu 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JčK“ ve výši 42.000 Kč (celková výše projektu 
60.000 Kč),

6. odsouhlasilo podání žádosti z programu grantové podpory Jihočeského kraje „GP Podpora 
zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích“ ve výši 48.000 Kč (celková výše 
projektu 60.000 Kč),

7. schválilo opravu rozpočtového opatření č. 1/2013 – změna paragrafu bez změny částky,
8. schválilo námitku k návrhu vyhlásit přírodní památku „Vlašimská Blanice“,
9. schválilo  nákup  licence  mapového  portálu  za  cenu  do  28.000  Kč  s  ročním udržovacím 

poplatkem do 6.000 Kč.

Zastupitelstvo obce na svém 27. zasedání dne 2. května 2013
1. schválilo program zasedání,
2. schválilo rozpočtové opatření č. 2/2013 – zvýšení v příjmech o 83 572 Kč, ve výdajích o 304 
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572 Kč, snížení ve výdajích o 221 000 Kč, změny ve výdajích v rámci par. v částce 500 Kč,
3. schválilo uzavření smlouvy o dílo s DOTin s.r.o. - zpracování zadávacího řízení a žádosti 

o proplacení s plněním 25.000 Kč bez DPH,
4. schválilo uzavření kupní smlouvy s WOOD & PAPER a.s. na prodej 75 prm brusného dřeva 

a uzavření dodatku kupní smlouvy s WOOD & PAPER a.s. na prodej 20 At vlákninového 
dřeva,

5. schválilo uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb mapového portálu s Geosense 
s.r.o. a plněním 5.808 Kč ročně,

6. schválilo  uzavření  smlouvy  na  projektové  práce  s  Ing.  Robertem  Juřinou  na  studii 
cyklostezek (plnění 20.000 Kč),

7. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31. březnu 2013,
8. schválilo pronájem rybníčku „V kamení“ - část pozemku parcelní číslo 1677/2 o výměře 680 

m2 panu Miroslavu Svatkovi, Bzová 3 bezplatně do 31. prosince 2023 s výpovědní lhůtou 
1 rok,

9. schválilo  dar  Jezdeckému  klubu  Mladá  Vožice  na  činnost  ve  výši  2.000  Kč  a  uzavření 
darovací smlouvy,

10. schválilo uzavření dohody o provedení práce s Miroslavem Svatkem, Bzová 3 na činnosti 
v lese podle návrhu Ing. Kutnera,

11. schválilo smlouvu o dílo s Mysliveckým sdružením Vilice – výsadba stromků s plněním 
6.000 Kč,

12. schválilo uzavření  nájemní smlouvy na dobu neurčitou s Marií  Klocovou, bytem Kutná 
Hora na části pozemků parcelní číslo KN 573/6 a 569/10 o celkové výměře 593 m2 za 100 
Kč ročně,

13. schválilo záměr pronajmout rybníčky v lokalitě Mederova (části pozemků parcelní čísla 
katastru  nemovitostí  1106/12,  1106/6  a  1119/1)  a  pozemku  parcelní  číslo  KN  1106/8 
o výměře 6.550 m2.

Zastupitelstvo obce na svém 28. zasedání dne 6. června 2013
1. schválilo program zasedání,
2. schválilo příspěvek na rozšíření mateřské školy v Mladé Vožici ve výši do 130.000 Kč,
3. schválilo účetní závěrku obce Běleč za rok 2011, projednalo Závěrečný účet obce Běleč za 

rok 2011 a souhlasilo s celoročním hospodařením bez výhrad,
4. schválilo uzavření účastnické smlouvy pro firemní zákazníky se společností T-Mobile Czech 

Republic a.s.,
5. schválilo usnesení, že ke stavbám v Bělči č.p. 18 není námitek,
6. neschválilo žádost Jana Kvítka,
7. schválilo poskytnutí daru na léčení Michaely Bednářové terapií KLIM-THERAPY, o výši 

příspěvku bude rozhodnuto na zasedání po benefičních koncertech,
8. schválilo návrh povodňové komise ve složení: Stanislav Šmejkal (předseda), Jaroslav Čech 

(místopředseda), Pavel Krejčí a Marcel Fiala.
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