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Životní výročí - blahopřejeme
Květen
Červen
Červenec
Srpen

Antonín Kubále
Jan Bednář
Antonie Neradová
Zdeněk Svatek
Marie Bednářová
Anežka Dobešová
Jaroslav Hubenka

Běleč
Bzová
Bzová
Bzová
Běleč
Běleč
Běleč

85 let
86 let
88 let
65 let
78 let
88 let
87 let

Narození dětí - blahopřejeme
Červen

Linda Šmejkalová
Tereza Tušilová

Běleč
Běleč

Co se chystá
Letní kino Běleč vás zve na poslední letošní představení. V sobotu 23. srpna od 21 hodin se na
návsi v Bělči bude promítat vítězný film divácké ankety o nejlepší filmovou komedii 20. století
S tebou mě baví svět. Původně avizovaný film Pojedeme k moři bude z důvodu odložení
vydání na DVD odvysílán v příští sezóně.
Ve čtvrtek 28. srpna 2014 od 19:30 se v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči uskuteční
50. zasedání zastupitelstva obce. Na programu je například výběr dodavatele pro stavební
zakázku úprava nivelity místní komunikace v Bělči u č.p. 38.
Letošní netopýří noc na hradě Šelmberk se koná v sobotu 30. srpna od 20 hodin. Pořadatelé
pro vás připravili mj. přednášku s promítáním, ukázku ochočených handicapovaných netopýrů,
úkoly pro děti, odchyt a pozorování netopýrů žijících v prostorách hradu.
Na slavnostní otevření klubovny pro děti a spolky v objektu hasičské zbrojnice v Bělči vás
zveme ve čtvrtek 4. září od 17 hodin. Součástí programu bude i prohlídka nových prvků na
dětském hřišti v Bělči.
Další akce na sebe nenechá dlouho čekat. Dětský den spojený se slavnostním zahájením
provozu dětského hřiště ve Bzové se uskuteční v sobotu 13. září od 15 hodin.
V sobotu 20. září pak vaše sportovní dovednosti prověří 2. ročník golfového turnaje Běleč
Masters. Začátek od 8 hodin, bližší informace najdete na pozvánce uvnitř zpravodaje.
Volby do zastupitelstva obce byly vyhlášeny na 10. a 11. října. V obci je 1 volební okrsek v přízemí budovy obecního úřadu v Bělči č.p. 22. Volby se konají v pátek 10. října od 14 do 22
hodin, v sobotu 11. října od 8 do 14 hodin. K 18. srpnu 2014 byly u příslušného registračního
úřadu zaregistrovány tyto tři kandidátní listiny (v abecedním pořadí): Sdružení nezávislých
kandidátů Běleč, Sdružení nezávislých kandidátů Běleč 2, SNK Bzová.
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Aktuálně řešíme
Koncem července dokončila firma Bonita Group Service s.r.o. výstavbu dětského hřiště ve
Bzové za celkovou cenu 199.787 Kč. Byla zakoupena malá herní sestava universal, lanová
pyramida výšky 2,5 m, hrazda, lanová lávka, řetězová trojhoupačka a pružinové houpadlo.
Dětské hřiště bude slavnostně otevřeno 13. září v rámci dětského dne.
Stejná firma a ve stejné době dokončila doplnění dětského hřiště v Bělči za celkovou cenu
149.978 Kč. Byla zakoupena herní sestava universal, houpačka hnízdo a pružinové houpadlo.
V minulých dnech dokončila firma RECTA s.r.o. z Načeradce opravu jižní strany požární
nádrže v Bělči. Oproti předpokladům jsme nechali vyměnit staré panely za nové, které by měly
opět vydržet několik desítek let. Celkové náklady na akci činily cca 187.000 Kč, z toho je
107.000 Kč hrazeno z dotace Jihočeského kraje.
Výběrové řízení na lesnickou techniku bylo po určitých peripetiích ukončeno úspěšně. Za
celkovou cenu 969.100 Kč bez DPH jsme vysoutěžili traktor Lamborgini R1 45 DT s čelním
nakladačem, předním mulčovačem Agrmaster YOYO 150, přívěsem VEZEKO TRIP 27,
motorovou pilou STIHL MS 241 a křovinořezem STIHL FS 460.
V souvislosti s obsazením 3. garáže traktorem hledala obec možnosti skladování materiálu.
Zvolili jsme nákup a úpravu stavební buňky, která je již umístěna za č.p. 44 v Bělči.
Právě teď, konkrétně do neděle 24. srpna, probíhá výzva na odprodej přebytečného majetku
obce – panely z požární nádrže, starší počítač z kanceláře.
Připravujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení na klubovnu ve Bzové.
Klubovnu pro nás projektuje osvědčená projekční kancelář Design M.A.A.T., s.r.o. z Tábora,
projektantkou je téměř domácí Tereza Švárová z Noskova.
Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby – úprava nivelity místní komunikace mezi čp. 37
a čp. 38 v Bělči, kde jsou dlouhodobé problémy při velkých deštích. Nabídky otevřeme ve
čtvrtek 28. srpna, realizace by měla proběhnout během září.
Oprava kanalizace ve Bzové - opět problém při velkých deštích - je zadána vítězi poptávkového
řízení – Jiří Fáček z Mladé Vožice. Realizace začne ještě v srpnu, bude dokončena v září.
Největším úspěchem a zároveň velkou výzvou pro rok 2015 je stavba mostu přes řeku Blanici
pod Šelmberským dvorem. Ve spolupráci s projektantkou Ing. Naděždou Hájkovou jsme
připravili investiční záměr výstavby nového mostu a v červnu podali na ministerstvu dopravy
žádost o dotaci z Programu obnovy místních komunikací po povodních 2013. Žádost jsme asi
zpracovali dobře a ve velké konkurenci uspěli. V Jihočeském kraji bylo podáno 96 žádostí,
uspělo 8 z nich, na okrese Tábor uspěly 2 žádosti z podaných 19. Celkové předpokládané
náklady na most činí 3.988.160 Kč, zaregistrovaná a přislíbená dotace činí 3.390.000 Kč, což je
85% nákladů. Dotaci získáme po úspěšném dokončení výběrového řízení na dodavatele.
Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Besídka ke Dni matek
Druhá květnová sobota
patřila jako již tradičně
oslavě svátku maminek.
Mirka Čechová a Mirka
Kuklová
připravily
s mladými
hudebníky,
zpěváky a recitátory velmi
hezké
pásmo
písní,
skladeb a básniček. Opět
jsme
využili
zázemí
společenské
místnosti
v Bělči, protože se počet
účinkujících stále rozrůstá.
Děkujeme za příjemný
umělecký zážitek.

Malování na asfalt
27. 5. se od 14 h zaplnila bělečská náves 30 dětmi, které si přišly namalovat obrázek na silnici.
K dispozici měly chodníkové křídy a svou fantazii.Využily ji dokonale k tomu, abychom pak
mohli po hodině snažení
obdivovat
různé
letní
motivy, kterým vévodilo
slunce, kytky, domy nebo
zvířata. Zručnější zkoušely
princezny nebo traktory, či
vlajky fotbalových klubů.
Na konci akce proběhlo
zhodnocení
a
krátká
vernisáž,
která
byla
odměněna balíčkem pro
každé dítě. Organizačně
akci zastřešily maminky
z Bělče, které připravily jak
zametenou silnici, tak
balíčky, které zaplatila
obec.
Počasí
přálo
polojasnou
oblohou
a
teplotou kolem 20 stupňů.
Mirka Čechová

21. 8. 2014

Zpravodaj obce Běleč 2/2014

Strana 5

Zájezd do Zeměráje
7.6. v sobotu se konal obecní dětský zájezd, tentokrát do zážitkového parku Zeměráj nedaleko
Kovářova u Milevska. Tato atrakce je také nová, existuje zhruba 3 roky a jedná se o pozemek
9 ha, na kterém se můžete setkat s historickou vesnicí, s přírodní stezkou, hledáním pokladu,
hernami i občerstvením. Zúčastnilo se celkem 50 občanů, z toho 25 dětí místních a 10 cizích.

Dospělí a cizí děti platili 80 Kč. Dopravu platila obec. Na místo jsme dorazili kolem půl 10.
Kdo chtěl, si koupil u pokladny mapku s pokladem a vyrazil po areále hledat 7 nápověd, které
dovedly zájemce k místu, kde se poklad nacházel.Jako doprovodné aktivity si zde děti s rodiči
mohli vyrobit amulet pro štěstí nebo vyhrabat střepy na archeologickém nalezišti. V historické
vesničce si vyzkoušeli umění příst ovčí vlnu nebo točit hrnčířským kruhem. Pro odvážlivce je
zde připravena stezka naboso, kde si každý může vyzkoušet na vlastní chodidla, jak chutná holá
zem, voda, bahno, kameny, šišky, klacíky, kmeny,
tráva a jiné přírodní prostředí. Stezka je doplněna
informacemi a naučnými tabulemi o přírodě. Kdo
je unaven nebo našel všechny nápovědy, skončí
v hospůdce, kde se nachází blízko poklad, který
většina dětí našla. Platí tady zvláštní měna, jež se
nazývá smíšky a přepočet je 1 smíšek = 10Kč.
V Zeměráji se líbilo i dospělým, protože v hernách
bylo spousta hlavolamů, které lákaly k vyřešení.
Počasí nám přálo, skoro až moc, protože bylo
30 stupňů. Příjemně unaveni jsme se do Bělče i
Bzové vrátili kolem 16 hodiny.
Mirka Čechová
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Nohejbalový turnaj Bzová
Poslední červnový víkend jsme se rozhodli na tenisovém hřišti ve Bzové uspořádat nohejbalový
turnaj. Pan starosta přislíbil finanční pomoc a tak jsme si mohli dovolit uspořádat turnaj se vším
všudy, tedy s pěknými poháry a se šampaňským. Zájem hráčů o turnaj byl zprvu velký, později
se několik družstev odhlásilo a my zvažovali oslovení okolních obcí.Rozhodnutí v tom udělal
Jirka Heřmánek, když řekl „z Bělče přijdou 2 družstva“. Opravdu přišly a výrazným způsobem
pozvedly sportovní kvalitu turnaje. Nakonec se sešel ideální počet 6 družstev. Dvě družstva
z Bělče, Bzová, Bzová dorost, Pražáci (chalupáři) a Honďáci (chalupáři, co holdují motorkám).
Turnaj začal s mírným zpožděním, ale o to s větším nasazením. Hrál každý s každým a souboje
se protáhly do pozdních odpoledních hodin. Začátek byl poznamenán tím, že se někteří borci
věnují nohejbalu jen jednou za dva roky právě na obecním turnaji. Výkony se však zápas od
zápasu zvyšovaly, prvotní výkonnostní rozdíly se začaly smazávat a turnaj přerostl v opravdový
boj o každý míč. Snad nejlépe dokazuje nasazení hráčů to, že si o pauzách nedali pivo a popíjeli
vodu, aby neztratili ani špetku výkonu.

Při čekání na vyhlášení výsledků si však už vychutnali zasloužené, skvěle natočené pivečko a
výborné klobásy, které připravily naše ženy v technickém zázemí. Fandit přišla velká část obce,
maminy s kočárky, důchodci i děti. Na děti jsme při této akci trochu zapomněli. Chlapi hráli,
maminy se chlubily svými ratolestmi, důchodci diskutovali a děti pobíhaly okolo a nudily se.
Situaci částečně zachránily naše ženy, které dětem nalévaly Colu, na kterou se vždy chytnou
(zatím). Na příští akci už bude situace podstatně lepší, bude již v provozu blízké dětské hřiště a
my nebudeme mít pocit, že jsme dětem zůstali něco dlužni.
Na vyhlášení vítězů nastoupili borci před obecní publikum, které nadšeně zatleskalo jak
vítězům, tak i všem pěti ostatním týmům.
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Pořadí:
1.
Bzová (Kesl Vladimír, Melichar Petr, Šmíd Jaroslav)
2.
Běleč B (Fiala Marcel, Fiala Michal, Málek Tomáš)
3.
Pražáci (Málek Lukáš, Kopecký Luboš, Kvítková-Hejná Zuzana)
Vítězové nadšeně zvedali poháry nad hlavu a s úsměvem nabízeli šampaňské. Ti ostatní
rozebírali jednotlivé situace a spřádali plány na zlepšení výkonu. Sportovní tématika se
z diskusí začala pomalu vytrácet a diskuse přešla v nevázanou zábavu a sousedské posezení. Ve
finiši přišla na řadu i kytara a několik oblíbených písniček v podání na místě sebraného sboru.
Ve večerních hodinách nám velmi pomohl obecní stan. Odpoledne v něm sice bylo horko, ale
večer zachránil dobře se bavící společnost od vydatného deště, který by nás jistě rozehnal do
domovů. Každopádně jsme se domluvili na uspořádání turnaje i v dalších letech v podobném
termínu.
Foto na : http://belec-bzova.rajce.idnes.cz/140628_Nohejbalovy_turnaj_Bzova/
Pavel Rychlý

Okrsková soutěž v požárním sportu - Hlasivo
SDH Hlasivo letos
oslavilo 120. výročí
založení sboru a
stalo se pořadatelem
letošní
okrskové
soutěže, které se
zúčastnilo celkem
31 družstev. Počasí
bylo velmi chladné
a místy deštivé, ale
naštěstí
dovolilo
uskutečnit všechny
disciplíny.
Naši
hasiči obsadili první
místa v kategoriích
mladší žáci, starší
žáci, muži I a ženy
I. Muži II skončili
ve své kategorii na
čtvrtém
místě.
Úspěchy
členové
našeho sboru slavili také v hodnocení jednotlivců v běhu na 100 m s překážkami. V kategorii
muži I se na prvním místě umístil Michal Mareš a na třetím místě Marcel Fiala. U mužů II
patřilo stříbro Jaroslavu Krejčímu. Stejného umístění dosáhla v kategorii ženy I také Jana
Fialová. Gratulujeme!
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Mladí hasiči SDH Běleč v 1. pololetí roku 2014
Mladí
hasiči
SDH Běleč i
v letošním roce
zahájili
svoji
pravidelnou
schůzkovou
činnost
v prostorách
obecního úřadu
při přípravách na
vystoupení
v hasičských
soutěžích. V naší
činnosti
došlo
k několika
změnám,
bohužel vedoucí
Ruda Šedivý st.
změnil zaměstnání a nemohl být na všech schůzkách. Také vedoucí Zdeněk Kubále ze
zdravotních a posléze i z pracovních povinností na schůzky již nedocházel. Zastupovali je
velitel sboru pan Pavel Krejčí a pan Stanislav Břenda a tak vypomáhali paní Martině Krejčové,
která by na nás s Rudou Šedivým ml. zůstala sama.
V letošním roce jsme se zúčastnili dne 15. 2. Bechyňského sedmiboje, pořádaného SDH
Bechyně. Tato soutěž je složena, jak již sám název napovídá, ze sedmi disciplín.
Prvním soutěžním úkolem bylo motání hadic na čas. Druhým úkolem byl kvíz, ve kterém byly
otázky nejen z požární ochrany, ale i ze zdravotní a dopravní výchovy. Třetí v pořadí byla opičí
dráha. Tam děti podlézaly, šplhaly, skákaly a celkově dokazovaly svou fyzickou kondici.
Čtvrtým úkolem bylo pak hadicové kolo, kde měly za úkol co nejrychleji spojit a znovu
rozpojit hadice s rozdělovačem a proudnicí. Pátým soutěžním úkolem byla uzlová štafeta.
V pořadí šestou disciplínou byla Kimova hra. Ta prověřila paměť všech soutěžících, protože
úkolem bylo zapamatovat si za jednu minutu 24 předmětů rozložených na stole a po jejich
zakrytí tyto zapsat během 2 minut na připravený papír. Sedmým a posledním úkolem byla
zkouška z topografie a čtení v mapě.
Soutěže jsme se zúčastnili se 3 hlídkami v kategorii mladší žáci s umístěním na 10., 11. a
12. místě. Dále v kategorii starší žáci jsme se zúčastnili s 1 hlídkou s umístěním na 8. místě.
Dne 22. 3. 2014 jsme se zúčastnili Jarního závodu Mladých hasičů v Táboře. Rovněž i zde jsme
plnili řadu úkolů na jednotlivých stanovištích, které byly na rozdíl od Bechyně v terénu.
Některé disciplíny byly stejné jako na bechyňském sedmiboji, ale zde jsme například měli za
úkol resuscitovat nalezenou zraněnou osobu, telefonem přivolat a podat informace zdravotnické
záchranné službě.
Soutěže jsme se zúčastnili se 2 hlídkami v kategorii mladší žáci s umístěním na 2. a 6. místě.
V kategorii starší žáci jsme se zúčastnili s 1 hlídkou s umístěním na 2. místě
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Dne 26. 4 .2014 pro nás
uspořádali hasiči z Mladé
Vožice
soutěž
v netradičním požárním
útoku
„Memoriál
Jaroslava Šturze“. Této
soutěže jsme se zúčastnili
jedním
družstvem,
v kategorii mladší žáci
s umístěním na 4. místě a
jedním
družstvem
v kategorii starší žáci
s umístěním na 4. místě.
Je nutno přiznat, že tuto
soutěž jsme brali jen jako zpestření, protože hlavní pozornost jsme soustředili na vrchol všech
soutěží a to Jarní kolo hry Plamen.
Jarní kolo hry Plamen proběhlo dne 10. května 2014 v Táboře, kde probíhal celodenní boj
o nejlepší výsledky. Velmi dobře si vedla naše družstva mladších i starších žáků. Na startu se
sešlo rekordních 35 družstev Mladých hasičů.
Družstvo mladších se v konkurenci 14 družstev při hodnocení výsledků ze všech disciplín,
včetně podzimního kola hry Plamen umístilo na krásném 1. místě.
Družstvo starších neustále bojovalo o umístění na „bedně“ v konkurenci 16 družstev, ale smůla
při požárním útoku a drobné zaváhání při štafetě CTIF nás odsunulo na 8. místo.
Přesto Mladí hasiči z Bělče si zasloužili za svůj výkon pochvalu. Rozhodně hasičskému sboru a
obci ostudu neudělali.
Dne 17. 5. 2014 se
naše
družstva
účastnila
Okrskové soutěže
v požárním sportu
v Hlasivu,
kde
jsme
vyhráli
všechny kategorie
v požárním útoku.
Koncem
května
2014 jsme za
odměnu
jeli
„kempovat“
do
hasičárny
v
Táboře. Zde jsme
strávili velice pěkné dva dny, hráli jsme různé hry a poznávali město Tábor. Navštívili jsme
různá muzea a v noci jsme spali na garážích ve společnosti Boženky (cisterna Tatra 148).
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Před prázdninami jsme na poslední schůzce měli buřtovou párty u rybníka Obecník. Na schůzce
jsme se rozloučili s naším členem a výborným kamarádem Martinem Krejčím, který ukončil
svoji činnost u Mladých hasičů. Martin absolvoval základní školní docházku, bohužel nějak
odrostl a ve škole nepropadl.
Před koncem prázdnin naše družstva mladých hasičů musí začít trénovat na již tradiční 18.
ročník soutěže MH v požárním útoku „O pohár starosty města Tábora“, která se bude konat
13. září 2014 v Táboře. Po této soutěži se naplno rozeběhne příprava kolektivu na podzimní
kolo hry Plamen ročník 2014/2015, kde bude probíhat disciplína běh požárnické všestrannosti.
Kolektiv MH děkuje všem za pomoc zejména Sboru dobrovolných hasičů Běleč, Obci Běleč a
všem, kteří nás podporují.
Rudolf Šedivý
Zdeněk Kubále

3. ročník soutěže Železný hasič Běleč
19. července patřila
bělečská náves opět po
roce soutěži Železný
hasič
Běleč.
Pro
závodníky
byla
připravena
náročná
trať,
při
jejímž
zdolávání si leckdy
sáhli až na dno svých
sil. Vysokou úroveň
soutěže
si
pochvalovala
řada
hostů i soutěžících.
Velmi
příjemným
překvapením pro pro
organizátory v čele
s Michalem Marešem
byl
velký
zájem
o účast v soutěži mezi
ženami (na snímku s
hlavním rozhodčím při
obchůzce
trati).
Připravili tedy i pro ně
trochu zjednodušenou verzi trati. V konkurenci 16 mužů se na medailových pozicích umístili
Jakub Semrád z Mladé Vožice, Michal Mareš z Bělče a Josef Musil z Řemíčova. SDH Běleč
dále reprezentovali Ondřej Kubále a Jiří Javorský. Mezi 10 ženami se pak nejlépe vedlo Šárce
Novotné z Mladé Vožice, Kateřině Šandové z Kondrace a Dagmar Šandové z Načeradce.
Domácí Jana Fialová se umístila na 6. místě. Po skončení soutěže se konala taneční zábava
s kapelou Contraband. Děkujeme všem za vydařenou akci a těšíme se na příští ročník.
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Klubovna v Bělči před dokončením a otevřením
Klubovna Běleč je stavebně dokončena, obec nakoupila veškeré vybavení, za pomoci mládeže
byl sestaven dodaný nábytek a probíhají závěrečné montážní práce na technickém vybavení.
Zbude jen kolaudace a vyúčtování dotace z Programu obnovy venkova ve výši 450 000 Kč.
V loňském roce byla v rámci projektu zakoupena meteostanice DAVIS Vantage Pro VP2, která
bude umístěna na dohled z klubovny na budově Obecního úřadu. Jako vybavení klubovny byl
díle zakoupen počítač Acer Aspire Z3-605, připojený k internetu, herní konzole X-BOX 360,
projektor Acer P1500 (znáte z letního kina) s promítacím plátnem a reprosoustava. Celková
hodnota zakoupeného technického vybavení je 79 203 Kč.
Klubovna je také vybavena
novým
nábytkem.
Byly
zakoupeny školní lavice a židle,
policový regál ASKO MATT,
magnetická tabule a rámečky na
fotografie v celkové hodnotě
64 281 Kč.
V neposlední řadě bych rád uvedl
celkové náklady na stavení práce.
Rozpočet stavebního projektu byl
původně 938 020 Kč. Za stavební
část, které provedla firma JPT
Stavby
s.r.o.
z
Českých
Budějovic,
zaplatila
obec
510 937 Kč, za instalatérské a
topenářské práce provedené firmou Josef Cícha z Tábora zaplatila obec 123 610 Kč,
elektropráce dodal Pavel Kubále z Bělče za 41 745 Kč a požární zabezpečení firma TAPYRO
s.r.o. za 2 952 Kč. Celkové náklady na stavební část činily 679 244 Kč, což je o 28% levnější
než spočítal projektant.
Letos
v
létě
došlo
na
Mladovožicku
k
několika
krádežím, zastupitelstvo obce na
tento
trend
zareagovalo
objednáním
elektronického
zabezpečení objektu požární
zbrojnice, garáží a klubovny
novým
zabezpečovacím
zařízením řady Jablotron 100.
Montáž provedla firma Jiří Jenšík
z Janova. Zabezpečení uloženého
majetku je tedy zajištěno.
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Protože
je
klubovna
primárně určena dětem a
mládeži, dostala ji mládež
do
péče.
Správkyní
klubovny
je
Kristýna
Čechová, veškeré dotazy a
žádosti,
týkající
se
klubovny, směřujte prosím
na ni.
Bylo stanoveno základní
pravidlo.
Dokud
bude
v klubovně pořádek, vedení
obce se nebude plést do
organizačních záležitostí a
provoz klubovny bude plně
v režii mladých.
Zveme vás tímto na slavnostní otevření klubovny, které proběhne 4. září 2014 od 17 hodin.
Jménem celého týmu lidí, kteří se na klubovně podíleli
Stanislav Šmejkal
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Dětské hřiště Bzová
Poslední týden v červenci byl ve
znamení dětských hřišť. V pátek
25. července nastoupila firma
Bonita Group Service s.r.o. a
začala montovat hřiště ve Bzové
na pozemku, který obec kupuje
od Pavla Rychlého. Celkové
náklady na výstavbu hřiště činí
přibližně 200 000 Kč.
Hřiště obsahuje malou herní
sestavu, pružinové houpadlo,
malou hrazdu, lanový chodník a
trojhoupačku
se
dvěma
klasickými
houpačkami
a
hnízdem.
Všechny prvky jsou vybrány tak, aby měly tzv. dopadovou výšku do 1 metru a bylo je možné je
umístit bez ztráty bezpečnosti na trávník.
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Doplnění dětského hřiště Běleč
V posledním červencovém týdnu se
firma Bonita Group Service s.r.o.
přesunula do Bělče a namontovala
novou herní sestavu pro Bělečské
hřiště, doplnila houpačku typu
hnízdo a pružinové houpadlo.
Kvůli bezpečnostním odstupům
herních prvků je pružinové houpadlo
umístěno mimo původní plochu
hřiště. I dospělí možná ocení
informaci, že závěsná houpačka
„hnízdo“ má nosnost 300 kg.
Celkové náklady na doplnění hřiště
činí přibližně 150 000 Kč.
Patronát nad provozem hřiště si
převzaly Mladé občanky Bělče.
Všechny prvky jsou vybrány tak, aby
měly tzv. dopadovou výšku do
1 metru a bylo je možné je umístit
bez ztráty bezpečnosti na trávník.
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Běleč Masters 2014
Rok si podal ruku s rokem a jen málokdo by řekl, že je to déle než rok, co jsme měli v Bělči
vrcholnou golfovou seanci Běleč Masters. Poslední držitel zeleného svetru a poháru se již
chvěje nedočkavostí, aby vyzval zanícené hráče k odvetě, předloňský mistr zůstává stranou a
jen zpovzdálí sleduje dění a zřejmě šetří síly na náročný víkend. Čím déle se Masters hrají, tím
golfově jasnější získávají podobu. První nesmělý pokus se odehrál na indoor greenu v Club
Housu, druhé klání pak za vydatného deště na šesti jamkách. Kdo tohle nezažil – ten neuvěří.
Letos se nám již rýsuje devítijamkové hřiště s extrémně náročnými hracími plochami, vodními
překážkami a jinými záludnostmi, které prověří kvality všech zúčastněných, jak starých
matadorů, tak nově příchozích. Upozorňuji, že turnaje se mohou účastnit pouze zájemci, kteří
nejsou a nebyli organizováni v golfovém hnutí jako hráči.
Absolutní novinkou je skutečnost, že nezůstane jen u prosté hry, ale po vzoru amatérských
turnajů se letos poprvé objeví i tzv. vložené soutěže. Jejich názvy jsou vysvětlující: Nejdelší
odpal a Nejblíže k jamce. První vložená soutěž přináší hráčům úkol v podobě dlouhé a rovné
první rány. Kdo první úder umístí co nejdále na nízko pokosenou hrací plochu a míček na ní
zůstane ležet, získá malý pohár s názvem „Longest Drive“ (nejdelší odpal). Druhá dovednostní
soutěž je rovněž náročná. Na tříparové jamce je třeba umístit míč na green první ranou, a to co
nejblíže jamce. Čí míč bude ten jamce nejblíže, získá pohár „Nearest to the Pin“ (nejblíže k
praporku). Pokud někdo dosáhne Hole in One ( čti: houl in van) – zahraje jamku na jednu ránu
tak, že míč skončí po prvním úderu v jamce, vyhraje sice pohárek, ale je povinen pohostit po
hře všechny hráče. Na tuto událost se lze dokonce ve skutečném golfu pojistit. Některému
golfistovi se taková rána nepovede za celý život, jinému hned na prvním turnaji. Takže pozor!
Způsob měření je u první discipliny takový, že na místo, kde míček dopadl, se umístí plechová
cedulka s hrotem a hráč, který nejdelší odpal překoná, napíše své jméno na tabulku a umístí
tabulku na fairway tam, kde jeho míč dopadl. Způsob označení polohy míče bude vysvětlen
před samotnou hrou. U druhé discipliny se měří také po odehrání druhé rány s tím, že se
pásmem změří vzdálenost od bližšího okraje jamky k označenému místu, kde se nacházel
míček na greenu po první ráně. Způsob označení bude rovněž vysvětlen před hrou. Již dnes je
jisté, na které jamce se bude hrát Nearest to the Pin – je to jamka č. 9, tedy jamka za kapličkou
s odpalištěm nad silnicí. (Mám tajného favorita na výhru od loňska, pamatuji si, jak mu první
rána „sedla“.)
Další převratnou novinkou bude skutečnost, že soutěž bude dvoukolová. První kolo se bude
hrát v sobotu dopoledne od časného rána a druhé kolo pak odpoledne. První kolo hrají všichni
přihlášení, do druhého kola postupují ti z hráčů, kdo dosáhli lepšího výsledku, než je výsledek
průměrný. Tím se blížíme čím dál více skutečným soutěžím, které se ovšem hrají čtyřkolově.
Tím je zajištěno, že nevyhraje hráč, jemuž se vydaří jedno kolo a jinak hraje průměrný golf.
A nyní se již dozvíte datum našeho klání: je jím poslední letní sobota dne 20.9.2014. Sraz v
Club House je v 8.00, zde se odehraje rychlé seznámení s pravidly, zopakování golfové etikety
a přípitek, poté následuje krátký trénink a první odpal plánujeme v 9.00. Po odehrání prvního
kola si všichni odskočíme na lehký oběd (nejlépe sendvič a černý čaj s mlékem). Ve stanovený
čas se opět sejdeme na odpališti jamky č. 1, abychom odstartovali druhé kolo. Po skončení se
odejdeme upravit a převléci do společenského oděvu a odebéřeme se na slavnostní vyhlášení
vítězů opět do ClubHousu. Poté bude, jak se již stalo tradicí, následovat filmové představení s

Strana 16

Zpravodaj obce Běleč 2/2014

21. 8. 2014

golfovou tematikou. Tentokrát to bude veselý kousek o buranovi s neuvěřitelnými schopnostmi,
kterému to prostě jde nějak samo. Samosebou, že tam je i láááska a happy end! Máme se na co
těšit! Jo a ještě k oděvu. Zde jsou stručně přeložené požadavky anglických kubů na tzv.
dresscode
Pravidla oblékání
Klub očekává od svých členů, hostů a návštěvníků, že vyhoví pohodlí respektujícímu standardu
oblékání, které odpovídá tradici golfové hry při respektování módních trendů oblékání dam a
pánů.
V klubovně
Není povoleno vstupovat do klubovny v děravém, roztrhaném, špinavém nebo
mokrém oděvu. Dále se nepřipouští jiný sportovní oděv, než golfový. Trička
bez límečku jsou přípustná pouze v případě, že jsou považována za golfová
nebo v případě, že jsou zakryta svrchním golfovým oděvem. Je požadováno
obutí a mužům je doporučeno mít ponožky, golfová obuv je zakázána v baru a
jídelně. Pantofle se nepřipouští. Klobouk a čapka (pánové) se snímá před
vstupem do baru a jídelny.
Na hřišti
Očekává se, že hráči mají golfové oblečení. Golfové boty musí být nazuty na ponožkách, ale
když se nosí šortky, pak musíte mít nejlépe bílé kotníčkové ponožky, podkolenky (nemusí být
nutně bílé barvy). Všem golfistům se doporučuje nosit dlouhé nebo tříčtvrteční kalhoty
padnoucího střihu. Šortky jsou přípustné, ovšem se záložkou (tedy začištěným okrajem). Dámy
mohou nosit sukně či sukýnky. (Pozn. překladatele: zde se apeluje zřejmě na soudnost) Kalhoty
typu cargo, tedy ony s přídatnými kapsami na přední straně - které nejsou primárně určeny jako
plážový oděv, (poznámka překladatele: na některých hříštích jsou zakázány vůbec), jsou
povoleny za podmínky, že jsou jednobarevné nebo kostkaté. Trička s límečkem a trička typu tshirt, pokud jsou považována za golfový oděv, se musí nosit vždy. Čepice se štítkem (kšiltovky)
se mohou nosit za podmínky, že jsou nošeny štítkem kupředu.
Osoba, která nesplní požadavky na pravidla oblékání bude požádána o nápravu tak, aby
vyhověla standardům. Odmítne-li, bude požádána, aby opustila hřiště či klubovnu.
Pěknou hru všem!
Zdeněk Slapnička
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