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Životní výročí - blahopřejeme

Leden Zdeňka Kubálová Běleč 70 let
Únor Jan Skyva Běleč 65 let

Antonie Svatková Běleč 79 let
Květen Pavel Kubále Běleč 70 let

Antonín Kubále Běleč 86 let

Narození dětí - blahopřejeme

Říjen 2014 Julie Koleňáková Bzová
Leden 2015 Lukáš Burda Běleč

Co se chystá

Ve čtvrtek  4.  června  nás  mezi  8:00 a  10:30 navštíví  krajská  hodnotitelská  komise  soutěže 
Vesnice roku 2015. Rádi bychom navázali na velmi úspěšná léta 1998 a 1999.

Ve  čtvrtek  4.  června  v  19:30  se  v  zasedací  místnosti  OÚ  v  Bělči  uskuteční  7.  zasedání 
zastupitelstva obce. Na programu je například oprava požární nádrže v Bělči nebo projektová 
příprava sanace hradu Šelmberk.

Zájezd  nejen  pro děti nás zavede do parku  Mirákulum v Milovicích.  Od naší  předloňské 
návštěvy tam přibyla řada nových atrakcí, nudit se tedy určitě nebudete! Letošní novinkou je 
například  dvoukilometrová  úzkokolejná  železnice  do  sousedního  Tankodromu,  kde  bude 
k vidění  třeba  i  kopie  americké  základny  a  vesnice  ve  Vietnamu.  Na  expedici  se  vydáme 
v sobotu 13. června, odjezd cca v 8 hodin, přihlašujte se u Mirky Čechové do 5. června.

V sobotu 13. června proběhne v Bělči před obecním úřadem sběr  nebezpečného odpadu a 
potom mobilní svoz elektroodpadu a železného šrotu, který zajišťují hasiči. Odpad nechávejte 
v Bělči i ve Bzové na okraji komunikace před vjezdem do domu, po domluvě bude možno zajet 
i do dvora. Od pátku 5. června bude přistaven kontejner na  velkoobjemový odpad v Bělči 
u hasičárny, v pondělí 15. června bude přesunut do Bzové, odvezen bude v pondělí 22. června.

Letní kino na návsi v Bělči zahajuje promítání v sobotu 27. června v 21 hodin (po setmění) 
filmem Babovřesky 3. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné. Zásluhou Mirky Čechové 
nám od 19:00 hodin zazpívá sbor mladovožických učitelek. Rádi také přivítáme i vaše náměty 
na filmy pro další letní večery a dobré nápady na jiná kulturní doplnění programu!

Obnovená  pouť ze Bzové do Šebířova vychází v sobotu 5. července v 8 hodin od bzovské 
kapličky. Milou pozvánku s výletem do historie naší obce si můžete přečíst na stranách 4 a 5.

4. ročník soutěže  Železný hasič se koná v sobotu 11. července odpoledne na návsi v Bělči. 
Závodníci  se  mohou  přihlašovat  na  e-mailové  adrese  tfa.belec  @seznam.cz do  4.  července. 
Prezence začíná ve 12:30, následuje nástup a prohlídka trati. 1. závodník by se měl na trať 
vydat ve 14 hodin. Po skončení akce následuje taneční zábava se skupinou Pitt band.

mailto:tfa.belec@seznam.cz
mailto:tfa.belec@seznam.cz
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Aktuálně řešíme

Vážení spoluobčané,

byť na první pohled se může zdát, že postup obce a její stavební aktivita je v současné době 
ospalá, rád bych nastínil investiční činnost pro léto a podzim letošního roku.

Začnu notoricky známými, dlouho připravovanými akcemi. Most přes řeku Blanici je ve fázi 
stavebního  řízení,  výběrové  řízení  na  zhotovitele  proběhne  v  měsíci  červnu.  Pro  kulturní 
centrum ve Bzové je nutné vypsat výběrové řízení, toto bude vyhlášeno ještě do konce prvního 
červnového týdne. Hřiště v Bělči bude otevřeno ihned po instalaci zabezpečení v první polovině 
června a pokud bude mezi občany zájem, uspořádáme oficiální zahajovací zápas.

Naléhavou akcí je oprava východní strany požární nádrže v Bělči, která se sesunula v březnu. 
Máme hotovou projektovou dokumentaci, předběžné ocenění stavby a dotaci od Jihočeského 
kraje. Poptávkové řízení a výběr zhotovitele je posledním krokem před zahájením stavby.

Během  léta  bude  provedena  výměna  svítidel  veřejného  osvětlení  v  Bělči  z  dotace  pro 
Mikroregion Venkov. Na podzim provedeme další etapu opravy komunikace Běleč – Bzová, 
kdy opravíme komunikaci vedoucí po obecních pozemcích, což je podmínka dotace.

První  měsíce  roku  proběhly  ve  znamení  kontrol.  Kromě  pravidelného  ročního  „auditu“  z 
Jihočeského  kraje  nás  svoji  přítomností  poctila  kriminální  policie  (prý  jsme  pod  cenou 
rozprodali  staré  kontejnery  na  šrot  a  špatně  provedli  výběrové  řízení  na  pluhování  –  nic 
nezákonného se neprokázalo), poté kontrola z ministerstva vnitra (závěry visí ještě v těchto 
dnech na úřední desce OÚ), kontrola z České inspekce životního prostředí (vyřezání křovin na 
Šelmberku a v křížových cestách), kontrola před proplacením dotace na klubovnu pro děti a 
spolky  v  Bělči  a  probíhá  kontrola  před  proplacením  dotace  na  lesnickou  techniku.  Další 
podněty ke kontrolám byly předány dalším orgánům, tudíž tu samou věc kontrolovala vždy jen 
jedna instituce. Bohužel stále přetrvává zbabělá tradice některých udavačů (nebo spíše udavače) 
podepisovat se cizím jménem, ale to je bohužel stigma, kterým začíná být naše obec známá.

O nejnepříjemnější záležitosti za posledních několika let, vraždě našeho lesního dělníka pana 
Vokurky, se  nechci  dlouze rozepisovat.  Netušil  jsem, že stále  existuje  institut  nezúčastněné 
osoby, kdysi zvané „pán z národního výboru“, kdy pracovník obce je přítomen jednotlivým 
úkonům při vyšetřování na místě. Věřte mi, že tuto zkušenosti a zde získané informace bych rád 
oželel  a  místo  podrobností  bych  ocenil  klidný  spánek.  Jenom doufám,  že  policie  odvedla 
dostatečnou práci na to, aby byl skutečný vrah usvědčen a odsouzen.

Ve věci  výkupu pozemků pod komunikacemi Běleč – Bzová,  Běleč – Šelmberk a Běleč – 
Staniměřice je stav následující: Bylo provedeno polohopisné zaměření pozemků Běleč – Bzová 
a  dokončuje  se  polohopisné  zaměření  pozemků Běleč  –  Staniměřice.  Komunikace  Běleč  – 
Šelmberk  je  geometricky  oddělena.  Jednáme  s  majiteli  pozemků,  kteří  mají  pozemky  již 
geometricky oddělené. Nejkomplikovanější je komunikace Běleč – Bzová, kde musíme umístit 
budoucí silnici a vytvořit projekt pro územní rozhodnutí.

Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Co je to pouť?
Na podzim to bude tuším dva roky, co jsem do našeho zpravodaje napsala zamyšlení Co je to 
cesta. Moje úvaha nebyla samozřejmě jen o jakési osobní potřebě veřejně pseudofilozofovat 
nad smyslem a významem cesty jako takové. Psala jsem o tom proto, že se nám ve Bzové 
podařilo znovu obnovit cestu ze vsi přes pole do Šebířova. Osadili jsme si ji po obou stranách 
ovocnými stromy, a přes nevůli několika málo jedinců se tato spojnice se Šebířovem rychle 
v naší krajině zabydlela a dnes je již v běžném provozu.

Tehdy jsem mimo jiné napsala … „pamětníci vzpomínali na to, že do počátků sedmdesátých let  
dvacátého  století  tudy  chodilo  každé  
léto do Šebířova procesí.“ A protože 
od  podzimu  roku  2013  uplynulo  již 
hodně času, chtěla bych nyní na tuto 
zprávu a událost navázat….

Byla  jsem  tehdy  touto  informací 
natolik překvapená, že jsem se začala 
o ni intenzivně zajímat, nehledě na to, 
že  už  tenkrát  se  mi  v  hlavě  usídlila 
myšlenka,  a  taky  jsem to  při  sázení 
myslím slíbila,  že se pokusím tradici 
obnovit.

Nevěděla jsem vůbec nic.

„Utopie!  Nesmysl!  Doba je dávno jiná!  Lidi  nemají  zájem…“ To jsem slyšela  často… Ale 
protože  si  to  nemyslím  a  vnitřně  jsem opravdu  přesvědčená  o  opaku,  začala  jsem shánět 
informace.  Dozvěděla  jsem se  pár  známých  informací,  ale  také  pro  mne  opravdu  šokující 
skutečnost, že totiž původ procesí vznikl u nás na statku! 

Vzpomínáte ještě, před časem připravil a ve zpravodaji obce také uveřejnil pan J. Bednář ze 
Bzové čp. 22 informace o historii jednotlivých domů ve Bzové. Náš dům…“čp. 2 byl v 17.  
století  obývaný rodem Bezoušků. Kolem roku 1796 se tam přiženil  Jan Svatek z čp. 8. Rod  
Svatků byl na tomto místě necelých 50 let. V roce 1840 si dceru Josefa Svatka Veroniku vzal Jan  
Bednář ze Bzové syn Jakuba Bednáře z čp. 13. Za epidemie cholery v roce 1866 celá jeho  
rodina na choleru vymřela, přežil jenom jeho nejmladší syn František, kterému byly tehdy jen  
3 roky. Statek čp. 2 byl dán k dispozici poručníkovi a následně sirotčímu fondu v Mladé Vožici.  
Tehdejší úřad rozhodl, aby cena tohoto byla složena na účet fondu, a když František Bednář  
dosáhl plnoletosti, což bylo tehdy 24 let, byl mu tento obnos po 21 letech v roce 1887 vyplacen  
a František Bednář za to koupil  v důsledku inflace už jenom polovinu...“.  Tolik citace,  ale 
informace jsou ve dvou místech neúplné.  První je v poručníkovi, který je uváděný anonymně, 
ačkoliv je jeho jméno známé. Protože je to však zcela nepodstatné, také já se spokojím „pouze“ 
s tímto označením. Druhá informace je však podstatná. V závěru historického sdělení se píše … 
„František Bednář za to koupil v důsledku inflace už jenom polovinu...“. Ale pravda je taková, 
že totiž František Bednář nemohl dostat zpátky svůj celý dům  nejen v důsledku inflace, ale 
hlavně proto, že jeho poručník, tedy člověk, který měl být Františkovi odpovídající náhradou za 
zesnulého otce,  hospodařil  na statku tak špatně,  že téměř úplně ztratil  na hodnotě.  Dále je 
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historie  mlhavá,  nevíme  zcela  přesně,  co  se  dělo,  kromě  toho,  že  František  Bednář  se 
odstěhoval na čp. 13. 

Ale co se ví jistě, a je to pro naši pouť to podstatné, že zmiňovaný poručník svého činu litoval.  
Pochlapil  se a na důkaz své lítosti  jako odčinění nechal ve Bzové opravit  kapličku a oltář, 
nechal vyřezat ze dřeva Panenku Marii, a  zřídil na první neděli v červenci procesí ke slávě 
Panny Marie, které můžeme tedy datovat k roku 1887. 

Od té doby se pouť slavila každý rok až do roku 1957, kdy byla zakázána. 1968 byla po tři roky 
povolena a pak přišel další  zákaz. Vzkřísit  se nám ji podařilo až po 44 letech – 6.7. 2014. 
Počasí bylo slunečné a hned napoprvé se nás sešlo kolem čtyřiceti. Šli jsme od kapličky ve 
Bzové, zastavili jsme se u tří křížků – Na Nevadě, V kamení a u šebířovského mlýna. Ujal se 
nás a slovem nás mile provázel Radek Malotín. Za Blanicí na nás čekal se Šebířovskými pan 
farář Karas, který nás dovedl do kostela na Bohoslužbu. 

Na závěr se mi chce položit otázku…. Co je to pouť?...  Ale neudělám to… ;)

Poutí  se  slaví  po  Čechách 
hodně.  V dnešním provedení 
jsou  zpravidla  plné  atrakcí, 
hlasité  muziky  a  kolotočů. 
Ale  naše  bzovská  pouť  je 
plná radosti, víry, dojemných 
setkání,  vzpomínání  i  třeba 
očekávání. Takových poutí je 
jen  poskromnu.  Kdo  by 
předpokládal  plané 
„pánbíčkaření“  nebo  snad 
náznak  fanatismu,  byl  by 
opravdu  velmi  zklamán.  Mě 
osobně  překvapilo,  jak  moc 
je  tato  tradice  zde 
zakořeněná.  Tak  moc,  že 
předlouhá  čtyřiačtyřicetiletá 
pauza s ní vůbec nehnula. Už 
teď  se  moc  těším  na 
5. července,  kdy  půjdeme 
zase.  Všichni  jste  srdečně 
zváni.

Přijďte do Bzové ke kapličce ráno v 8 hodin.
Jana Vepřeková, Bzová, čp. 2

PS: -) za objasnění neznámého upřímně děkuji panu J. Bednářovi z čp. 22
      -) našli jsme původní autentická stará kovová nosítka!!! U Smrčinů na půdě!!! JUPÍ !!! ;)))
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Sbírejte plastová víčka, pomůžete Michalce!

Pojďte  se  s  námi  podívat  na  návštěvu  do  rodiny  s  handicapovaným  dítětem.  Rodina 
Bednářových ze Bzové má 3 dcery. Aničku, Verunku a Michalku. Anička pomalu dokončuje 
základní školu a pak se chce vydat do Prahy na střední školu se sociálním zaměřením. Verunka 
a Michalka jsou dvojčata. Jak se stalo, že Verunka je zdravá a Michalka má velký handicap? To 
ví  jen  sám Pánbůh.  Těhotenství  její  maminky  bylo  komplikované  a  Michalka  se  narodila 
s krvácením do mozku. Ve svých 10 letech je mentálně na úrovni asi 4 letého dítěte a fyzicky je 
tak handicapovaná, že sotva dokáže sedět. Je plně odkázaná na péči své rodiny, která se snaží, 
jak  jen  jí  finanční  možnosti  dovolují  Michalce  pomáhat  v  tom,  aby  se  její  stav  alespoň 
nezhoršoval, pokud se nedaří jej výrazně zlepšovat. V roce 2013 na jaře maminka s Michalkou 
absolvovala léčbu v lázních Klimkovice. Nu tuto léčbu, která stála 60. tisíc její rodiče, šetřili 
mnoho let. Pobyt v Klimkovicích Michalce moc pomohl, ale na to, aby třeba sama dokázala 
sedět,  bylo nutné do 3 měsíců léčbu zopakovat.  Co teď? Jak získat dalších potřebných 100 
tisíc? Co zkusit formu benefičních koncertů, nebo udělat veřejnou sbírku? Napadlo maminku. 
Využila známosti s paní učitelkou hudební výchovy v Mladé Vožici Mirkou Kuklovou, u které 

se  učí  druhá  z  dvojčat 
hrát  na  klávesy  a  ta  jí 
poradila, aby se obrátila 
na  MAS  Krajinu  srdce. 
Ta  s  benefičním 
koncertem  a  veřejnou 
sbírkou  může  pomoci. 
Občan  sám  nemůže 
založit  konto,  na  které 
by  mohli  lidé  přispívat 
ve  veřejné  sbírce.  Na 
dvou  benefičních 
koncertech  v  Mladé 
Vožici  a  v  Táboře,  kde 
účinkovali  žáci,  pod 
vedením  Mirky 
Kuklové,  podpoření 
flétnovým  virtuózem 
Radkem  Malotínem  se 
vybralo  něco  okolo  20 

tisíc,  a  zbytek  se  sbíral  po  kasičkách  u  obchodních  domů.  Nemalými  částkami  přispěly  i 
Mladovožické firmy, jako například IDSC, spol. s r. o. nebo KOH-I-NOOR Mladá Vožice a. s. 
Vybralo se 139 tisíc. Víc než bylo třeba na samotnou léčbu. Nakonec mohla rodina Michalce 
pořídit ještě speciální obuv, rehabilitační stůl a speciální autosedačku. 

Jak pomohla Michalce ta druhá léčba na, kterou se díky veřejné sbírce dostala?
Maminka: „Léčbu Michalka nastoupila hned v červenci roku 2013 a moc jí pomohla. Naučila 
se  sedět  a  to  bylo  naprosto  úžasné.  To se  podařilo  udržet  až  do teď,  ale  bohužel  několik 
posledních operací ukázalo, že její kosti by další léčbu v Klimkovicích nemusely vydržet, tak 
zatím žádný další pobyt tam neplánujeme. Teď jedeme na klasický pobyt do Jánských lázní.“
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A všiml jsem si, že tu máte nějaké pytle s plastovými víčky. Jaký to má význam, sbírat 
víčka od pet lahví?
Maminka: „Teď sbíráme víčka. Už asi tak přes rok. V klášteře v Klokotech, na MASce v Mladé 
Vožici a také v jedné školce v Táboře. Za kilo víček jsou 4 koruny a ročně nám to podpoří  
rozpočet tak o 4 až 5 tisíc. Ale každá koruna dobrá. Když tyto prostředky zatím nemohou jít na 
léčbu Michalky, použili jsme je na dobudování výtahu. Bydlíme v patře a Michalka už je těžká, 
tak výtah byl potřebný a stál půl milionu. 400 tisíc nám přispělo město, ale zbytek jsme zase 
museli  uhradit  my.  A to  nemluvím o  různých  kompenzačních  pomůckách,  které  Michalka 
potřebuje. Denně jí vozíme do speciální školy Rolnička v Soběslavi, a jenom výuka tam stojí 
9 tisíc. A tak bych mohla pokračovat. Prostě život s handicapovaným dítětem je velice finančně 
náročný. Ale už jsme si zvykli.“

A jak ten systém sbírání víček vlastně funguje?
Maminka: „Musíte oslovit některou z firem, která víčka vykupuje, například Ekotrade. Poslali 
jsme jim životopis Michalky, a proč potřebujeme pro ni peníze. No a pak se sbírají víčka, jenže 
než nasbíráte kilo, to chvíli trvá, protože jsou lehká. No a já si pak pro ně jezdím a skladujeme 
je tady v garáži.“

Během  rozhovoru  s  maminkou,  sestra  Anička  přivezla  Michalku  a  posadila  jí  ke  stolu, 
u kterého jsme rozmlouvali. Snažil jsem se s Michalkou zapříst rozhovor, ale odpovídala mi jen 
jo, nebo ne. Ptal jsem se, jestli jí sestra Anička hraje na kytaru. Jo. A líbí se ti to? Ne. Tato  
odpověď vzbudila všeobecné veselí. Po té si Michalka sama řekla, že by si ráda lehla. Sestra jí 
ochotně vyhověla a uložila do postýlky s tabletem v ruce. Můj pobyt v rodině Michalky se 
pomalu chýlil ke konci. Na plotně voněla večeře a já už nechtěl dál narušovat obvyklý chod 
rodiny.  Rozloučil  jsem  se  a  myslel  na  to,  jak  málo  stačí,  aby  se  pomohlo  rodině  žijící 
s handicapovaným dítětem. Plastové víčko, taková drobnost a přesto pomáhá.

Prosím, pomozte naší Michalce sběrem plastových víček, které běžně vyhazujete. Buď si je 
sami vyzvedneme, nebo je zasílejte na adresu sdružení, se kterým na této akci spolupracujeme:

Občanské sdružení MAS Krajina srdce
Žižkovo náměstí 82
391 43 Mladá Vožice

MAS Krajina srdce

TETA z BRAZÍLIE, HADRIÁN z ŘÍMSŮ, a dál?

Divadelní  ochotníci v  Bělči  chtěli  v  květnu  zahrát  nově  nastudovanou  komedii  Amant  od 
P. Němce. Tuto hru navrhl náš režisér a byla přijata hlavně z důvodu malého počtu herců.
V únoru po první čtené zkoušce jsme opět přeobsazovali, a to hlavní ženskou roli. Ale další 
nešťastná příhoda přerušila a na neurčitou dobu pozastavila čas zkoušek.
Jsem přesvědčena, že po čase se znova dáme dohromady a hru zahrajeme, a že pobavíme 
nejen sebe, ale i naše příznivce.
A jestli kdokoliv z vás by si chtěl s námi zahrát nebo pomáhat v zákulisí, je s radostí vítán.
Kontakt: 728123465

M. Bednářová
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Tříkrálová sbírka

Dne 10. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Z této akce se už skoro stala tradice, 
neboť se konala počtvrté. Dopoledne se obcházelo ve Bzové a odpoledne v Bělči. Celkem jsme 
navštívili 48 domácností. Bzovští a bělečtí občané darovali částku ve výši 10 180 Kč. Ta bude 
použita  Českou  katolickou  charitou  na  projekty,  které  podporují  sociálně  slabé  rodiny  a 
spoluobčany. Koledující průvod tvořili 3 malí králové a 6 doprovázejících dětí, z toho 2 na 
flétnu. Byli to: Eva Dobiášová, Vašík Kopecký a Veronika Bednářová jako králové, zpěváci- 
Monika  Kopecká,  Lenka  a  Martina  Kosejkovy,  Majda  Čechová  a  Hana  Kopecká  –  flétny. 
Dospělý doprovod tvořily paní Jaroslava Svatková a Mirka Čechová. Nechyběl ani pan farář 
Karas, který ráno před pochůzkou udělil koledníkům požehnání a pak osobně přál lidem mnoho 
zdraví,  Boží  požehnání  a  šťastný nový rok.  Děti  dostaly  i  veliké množství  dobrot,  které  si 
poctivě mezi sebou rozdělily. Počasí nám taktéž přálo, i když vál silný vítr a každou chvíli jsme 
museli  upravovat  korunky,  které  špatně  držely.  Všem  účastníkům  a  hlavně  přispěvatelům 
jménem organizačního týmu velice děkuji.

Mirka Čechová

Turnaj ve stolním tenisu

Nedílnou součástí zimy se již stal turnaj ve stolním tenisu. Letošní první sportovní zápolení 
v obci  se  konalo v sobotu 14.  února.  Jako vždy byla  nejsilněji  obsazená kategorie mužů – 
o lákavé ceny a nehynoucí slávu jich přišlo soupeřit celkem 15. Opět proto hráli nejprve ve 
dvou skupinách systémem každý s  každým,  první  čtyři  z  každé  skupiny pak postoupili  do 
vyřazovacího  pavouka.  Vítězem  napínavých  soubojů  se  nakonec  stal  Petr  Melichar,  další 
medailové posty obsadili Standa Břenda a Pavel Krejčí.

Nejrychlejší  spád měla soutěž šesti  žen. Místa na stupních vítězů si nakonec rozdělily Jana 
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Fialová, Petra Polesná a Petra Krejčová. Protože měla plná polovina soutěžících křestní jméno 
Petra, bylo fandění a určování dalšího pořadí zápasů občas velmi veselé.

Sedm sportovců pak soutěžilo v kategorii dětí. V kategorii starších (2. stupeň ZŠ) se na prvních 
místech umístili Lukáš Břenda, Ondra Adam a Filip Krejčí. Řadu náročných zápasů sehrál také 
jediný zástupce a vítěz kategorie mladších Vojta Blahož.

Po  skončení  turnaje  a  rozdělení  cen  se  konala  zábava  s  parádními  folkovými  písničkami. 
Organizátorům děkujeme za další vydařený ročník této akce a těšíme se na další pokračování, 
kam zároveň zveme i další soutěžící, zejména v kategorii žen a dětí. Není přeci důležité vyhrát,  
ale pobavit se!

Maškarní bál

S  únorem  přichází  čas  masopustu  a 
s ním se pojí tradiční maškarní průvod. 
Ten  se  bohužel  nepovedlo 
zorganizovat,  tudíž  jsme  se  nechali 
inspirovat loňským rokem a uspořádali 
v  pořadí  druhý  maškarní  bál. 
Výsledkem byla velká škála masek od 
rodiny  vodníků  přes  včely,  Ferdu 
mravence,  Bílou  paní,  muchomůrku, 
myšku,  šašky  až  po  bezdomovce  či 
rybáře. 

Začátek  patřil  dětem,  které  to,  i  přes 
prvotní  stud,  nakonec  pořádně 

„rozjely“ při různých soutěžích, za které si mohly odnést i nějakou tu sladkost. Brzy jsme se 
zapojili také my, dospělí, a to hlavně díky parádní muzice, kterou pouštěl všemi oblíbený DJ 
Honza Kvítek.

Bálu se zúčastnilo 47 hostů, z nichž se téměř 30 rozhodlo obléct masku.

Myslím,  že účel  akce byl  splněn do puntíku – zatančili  jsme si  a zároveň se  pobavili  nad 
maskami a  tanečními kreacemi některých z 
nás,  poslechli  si  dobrou  hudbu, 
zavzpomínali si, ale hlavně jsme se všichni 
zase  jednou  sešli  a  časně  nad  ránem 
odcházeli  s  pocitem  krásně  stráveného 
večera se sousedy a dobrými kamarády, což 
je v dnešní uspěchané době stále méně časté.

Těším  se  na  další  akci,  tak  snad  brzy  na 
viděnou!

Petra Šmídová
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Karneval!

Letošní  karneval 
se  opět  velice 
vydařil!  Děti  si 
přinesly  krásné  a 
nápadité  masky. 
Na jednom místě 
jste  tedy  mohli 
potkat třeba různá 
zvířátka,  postavy 
z  oblíbených 
pohádek,  hvězdy 
filmu i televize a 
zástupce několika 
profesí.  Všichni 
účastníci  se 
nadšeně  zapojili 
do tanečního reje 
a  připravených 

soutěží. Dramatické bitvy i mnohá překvapivá vypadnutí přinesla třeba tradiční židličkovaná. 
Děkujeme mladým občankám Bělče za odpoledne plné zábavy a obzvlášť Mirce Čechové za 
provázení celým programem.

Oslava Mezinárodního dne žen

První  březnovou  sobotu  pozvali 
zastupitelé  ženy  z  obce  na  oslavu 
MDŽ.  Pro  některé  zastupitele  to 
byla po loňských volbách premiéra 
a  ve  své  roli  všichni  obstáli  na 
jedničku.  Strávili  jsme  společně 
pohodový  večer  plný  povídání, 
písniček,  tance  a  dobrého 
občerstvení.  Loni  si  na  této  akci 
starosta  přál,  aby do zastupitelstva 
obce  kandidovaly  také  ženy.  Toto 
přání  se  splnilo,  na  kandidátkách 
bylo  z  18  kandidujících  celkem 7 
žen. Do zastupitelstva hlasy občanů 
přivedly paní Hanu Rychlou.

Děkujeme  zúčastněným 
zastupitelům  za  uspořádání  této 
akce a těšíme se na příští rok.
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Výtvarný kroužek

Začátkem  roku  přišla 
Kristýna  Čechová 
s nápadem  obnovit 
výtvarný  kroužek  pro 
malé i větší šikuly, který 
v  obci  kdysi  fungoval 
pod  vedením  Ivy 
Heřmánkové.  Kristýna 
vzpomínala,  jak  ji  to 
tenkrát  bavilo,  a  dodala 
krásnou  větu  –  že  by 
chtěla,  aby  podobnou 
příležitost k tvoření měly 
i  současné  děti...  Chvíli 
se  přemýšlelo,  proběhla 
krátká  informační 
schůzka  a  v  polovině 
března už se uskutečnilo 
první setkání. Po něm se 
naše domácnost rozrostla 

o kuře z papírového talíře, králíka s květinami na mašli a zápich v podobě běžícího vajíčka. 
Ano, blížilo se jaro a já měla rázem téměř hotovou velikonoční výzdobu.

Na  proběhlých  setkáních,  která  se  konají  přibližně  jednou  za  dva  týdny  podle  časových 
možností účastníků, jsme si s dětmi vyzkoušeli řadu různých technik a materiálů – pastelky, 
fixy,  vodovky,  tempery,  bublinkovou  fólii,  krepový  papír,  razítkování,  rytí,  trhání,  stříhání, 
lepení... a odnesli si mnoho krásných výrobků.

Tak  přijďte  také  mezi 
nás!  Zveme  všechny 
zájemce  o  kreativní 
společnost.  Termín 
příštího  setkání  bude 
na nástěnkách, nebo se 
ozvěte Kristýně na tel. 
731014528  a  pošleme 
vám zprávu.
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Setkání pamětníků – Živá kronika

Příběh Živé kroniky…

Na počátku bylo obyčejné dětské zvolání „Dědečku, babičko! Vyprávěj!“.

Jak rádi jsme také, jako děti, naslouchali vyprávění našich dědečků a babiček. Tato záliba je 
stará jako lidstvo samo. Tak tomu bylo vždy. Staří vyprávěli a mladí naslouchali. Tak se tvořily 
dějiny,  tak  lidé  přebírali  zkušenosti.  A moudří  byli  ti,  kdo se  z  vyprávění  předků dokázali 
poučit.

Dnešní  uspěchaná  doba  vyprávění  moc  nepřeje.  Zapomínáme  si  povídat  se  starými  lidmi. 
Odklízíme je do domovů seniorů a paměť krajiny, vesnice a pospolitosti se vytrácí. Spolu s tím 
mizí úcta k tradicím a k lidem, kteří jsou živou kronikou našeho venkova. A jsme u příběhu 
„Živé kroniky“. Ten je následující…

Jedna  vnučka  nadšená  z  dědečkova 
vyprávění  si  řekla,  to  je  škoda,  že  tyto 
krásné příběhy neslyší také ostatní. A že by 
bylo  dobré  najít  další  podobné  dědečky  a 
babičky, kteří mají co vyprávět. Podívat se 
jejich  očima do starých časů.  Svěřila  se  s 
tou myšlenkou jiným vnučkám a vnukům. 
Těm  se  myšlenka  zalíbila.  Dali  hlavy 
dohromady, spojili své síly a vznikl projekt 
MAS Krajina srdce a  MAS Podlipansko s 
názvem „Živá kronika“. 

Proč je živá?

Protože  babičky  a  dědečkové,  kterým zde 
říkáme  pamětníci,  se  nám  tu  pohybují, 
mluví,  pláčou  i  zpívají.  Jsou  prostě  živí. 
Zachycení  ve  filmu.  Nejsou  to  jen  psané 
příběhy na papíře. To, o čem se tu vypráví, 
je  nejen  slyšet,  ale  i  vidět.  Jsou  tu  nejen 
vypravěči,  ale  i  jejich  domy,  vesnice, 
krajina, současnost i minulost. Minulost do 
filmu vstupuje také na starých fotografiích, 
které  pamětníci  komentují  s  pohnutím 
v hlase.  A právě  staré  fotografie  se  staly 
součástí „Živé kroniky“. Dalo by se říct, že 

tu  vznikly  kroniky  dvě.  Jedna  filmová  a  druhá  fotografická  v  knižní  podobě.  Ta  filmová 
vznikala intimně. Na návštěvách, kde kameraman s redaktorem nahrazovali vnoučata. Tvorba 
fotografické kroniky,  to byla společenská záležitost.  Na besedách s pamětníky se skenovaly 
staré fotografie, hrála muzika, vzpomínalo se a někdy i tančilo. Z mnoha besed vzniklo několik 
vesnických alb, která teď držíte v ruce. Jsou v nich fotografie takové, jaké jste sami donesli.
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Vám patří velký dík za to, že jste prohrabali šuplata v kredencích, prosmejčili staré skříně na 
půdách, krabice od bot i regulérní fotografická alba. Otevřeli jste své domovy druhým. Tím 
dáváte nahlédnout do svého soukromí i sousedům, nejen z vaší vesnice, ale vlastně odkudkoliv. 
Nad vašimi příběhy a starými fotografiemi jsme si najednou všichni blíž a vyprávění může 
začít…

I přes to, že je film dokončen, album fotografií  vytištěno, příběh Živé kroniky nekončí.  Na 
internetových stránkách www.maskrajinasrdce.cz a www.venkovskatrznice.eu mohou být, jak 
fotografie, tak zvukové záznamy neustále doplňovány. Nahrávkami nově vzniklými, nebo ze 
starých  magnetofonových  kazet,  pásků  či  amatérských  filmů…  Zachovejme  kroniku  stále 
živou…

Převzato ze stránek MAS Krajina srdce

Setkání  pamětníků  se  u  nás  uskutečnilo  o  dvou  únorových  podvečerech.  Dorazila  řada 
pamětníků s krásnými fotkami z historie obce. Vzpomínám, jak byla paní z MASky roztomile 
zmatená z  pojmenování  osob „po chalupě“,  kdy občanské jméno osoby na obrázku leckdy 
vyplavalo až jako druhé nebo třetí v pořadí. Na druhém setkání se pak všichni pobavili i s živou 
hudbou. Tanečníků sice nebylo mnoho, ale o to nadšeněji se po parketu pohybovali. V současné 
době je film vydán na DVD, tištěná kronika prochází finálními korekturami a brzy půjde do 
tisku. Rádi se pak s vámi o tyto dokumenty podělíme. Máte-li doma ještě nějaké fotografie 
nebo  novinové  výstřižky  týkající  se  dění  v  obci  v  letech  minulých  i  nedávných,  prosíme, 
přineste nám je k oskenování. Vždyť takovýchto památek není nikdy příliš mnoho. Zatím si  
můžete  některé  fotografie  nebo filmy z projektu Živá kronika prohlédnout na následujících 
internetových stránkách:

http://venkovskatrznice.cz/krajina-srdce/ziva-kronika-
http://venkovskatrznice.cz/krajina-srdce/belec

http://venkovskatrznice.cz/krajina-srdce/belec
http://venkovskatrznice.cz/krajina-srdce/ziva-kronika-
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Besídka ke Dni matek

Na Den matek diváky v zaplněné společenské místnosti potěšilo pásmo pohádkových skladeb a 
písní,  básniček  a  pohádek,  které  připravily  Mirka  Čechová  a  Mirka  Kuklová.  Na  besídce 
vystoupil školní soubor při ZŠ Mladá Vožice a děti z Bělče a Bzové. Děkujeme všem!

Malování na asfalt

Předpověď počasí  byla  sice 
všelijaká,  ale  nakonec  vše 
klaplo  a  asfalt  na  návsi  se 
proměnil  ve  velkou 
malířskou  plochu.  Dorazily 
děti malé i větší a předvedly 
své  výtvarné  umění. 
Obdivovat  jsme  mohli 
zvířátka, pohádkové postavy, 
princezny, domečky, ale také 
třeba  traktory  nebo  znaky 
sportovních klubů. Na závěr 
akce  jsme  si  pochutnali  na 
zmrzlinových  kornoutech  a 
malířům  rozdělili  balíčky 
s odměnami  od  obce. 
Děkujeme  všem  malířům  a 
také  mladým  občankám 
Bělče za přípravu akce.
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Mladí hasiči v sezóně 2014/2015

Říká se,  že  zvířata  na zimu zalezou do doupat  a  vylézají  až  na jaře.  To se  však nedá říci 
o Mladých hasičích z Bělče. Na podzim v loňském roce jsme 10. října absolvovali podzimní 
kolo hry Plamen, kde se běhá disciplína závod požárnické všestrannosti (střelba ze vzduchovky, 
zkoušky  znalostí  vázání  uzlů,  základů  topografie,  šplh  přes  vodorovné  lano,  znalosti 
technických prostředků PO). Závod, který nikomu neodpouští chyby, neznalosti nebo špatnou 
kondici, byl uspořádán v lesích kolem Krtova. Této akce se zúčastnilo 25 hasičských sborů 
s počtem téměř 250 dětí!, rozdělených do pětičlenných družstev. Zde se potvrdilo, že zájem 
o soutěže  Mladých  hasičů  neustále  narůstá  a  rozšiřuje  se  o  SDH,  které  buď nikdy  neměly 
družstva mládeže nebo dlouho s mládeží nepracovaly. Podzimní kolo 2014 bylo velmi dobře 
organizačně zvládnuté. Umístění našich mladších žáků na 3. místě a 8. místo starších žáků z 
23členného pole soupeřů bylo velmi pěkné.

V hodnocení Poháru starosty Okresního sdružení Tábor za rok 2014 jsme se ze všech soutěží 
v požárním útoku z 35 hodnocených sborů umístili na skvělém 5. místě.

Na závěr loňského roku si  samy děti  zorganizovaly a zrežírovaly vánoční besídku. Kdo by 
čekal pásmo písní, básniček či jiných uměleckých přednesů, ten byl zklamán. Režie besídky se 
zaměřila  opačným směrem.  Za centrum zábavy  využila  své  vedoucí  mládeže  a  povinně  je 
zařadila jako soutěžící ve vědomostní soutěži, v otázkách v několika vědních okruzích za 100, 
200 bodů atd. Chudáci vedoucí se museli  hodně potit,  aby odpovídali  zcela správně, neboť 
porota byla neskutečně přísná a pořád soutěžícím upírala získané body. Besídka byla skutečně 
pěkná, ale je škoda, že se nezúčastnili všichni členové kolektivu Mladých hasičů.

V letošním roce jsme se zúčastnili dne 
21.  2.  Bechyňského  sedmiboje, 
požádaného 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 
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čtení v mapě. Soutěže jsme se zúčastnili se 3 hlídkami. V kategorii mladší žáci s umístěním na 
10. místě. Dále v kategorii starší žáci jsme se umístili na 8. a 18. místě.

Dne 18. března 2015 jsme byli na návštěvě Hasičského záchranného sboru v Táboře, kde jsme 
si mohli prohlídnout techniku, kterou sice již známe z předchozích návštěv. Hlavně jsme se 
však mohli svézt po skluzech do garáží a prolézt potmě polygon pro výcvik nositelů dýchací 
techniky, a to je ten pravý adrenalin.

Dne 21. 3. 2015 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. V letošním roce byla přidána disciplína požární útok z automobilu na střechu 
domečku.  Soutěže  jsme  se  zúčastnili  s  1  hlídkou  v  kategorii  mladší  žáci  s  umístěním na 
6. místě. V kategorii starší žáci jsme se umístili s 1 hlídkou na 3. místě.

Zúčastnili  jsme se „Memoriálu Jaroslava Šturze“,  který se  uskutečnil  25.  4.  2015 v Mladé 
Vožici. Jde o soutěž v netradičním požárním útoku. Bereme jako povinnost se podílet na této 
soutěži  k úctě  památky  pana  Jaroslava  Šturze,  přestože  pro  přípravu  družstva  je  to  pouze 
zpestření naší činnosti. Mladší na této soutěži obsadili 7. místo, starší žáci byli po napínavém 
rozstřelu dvou družstev se stejným časem 3.

Ještě v měsíci květnu jsme se zúčastnili soutěže v požárním útoku v Bechyni, dne 3. 5. 2015, 
kde jsme obsadili s náhradním strojem 6 místo. Naší stříkačku rozhodčí nepustili do soutěže, 
protože měla dvoukomorový karburátor, což posoudili jako nepovolenou úpravu. Bohužel vyšla 
na nás stříkačka výkonově velice slabá.

Dne 16. 5. 2015 přišlo tolik očekávané Okresní kolo hry Plamen, které se tentokrát konalo 
v Bechyni na atletickém stadionu. Zde jsme měli složit účty za celoroční přípravu. Je nutno 
však  říci,  že  vedoucí  našeho  kolektivu  byli  ve  čtvrtek  před  soutěží  docela  na  mrtvici.  Ze 
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staršího družstva se mohlo počítat se čtyřmi závodníky a v mladším to bylo snad ještě horší – 
samí marodéři. Milé překvapení však bylo, že jsme se před odjezdem skoro všichni sešli na 
srazu před odjezdem u hasičárny v Bělči. Chyběla jen Blanka Svatků, která si právě ve čtvrtek 
ve škole při tělocviku vymkla kotník. Mladí hasiči se sešli a tak jsme vyrazili dobývat cenné 
kovy. Samotný průběh soutěže však ukazoval, že marodéři z Bělče promluví hodně do výsledků 
soutěže.

Družstvo  starších  žáků  ve  složení  Ondřej  Adam,  Filip  Krejčí,  Aneta  Krejčová,  Monika 
Kopecká, Majda Čechová, Roman a Lukáš Břendové předvedli pěkné výkony. Výsledek, který 
nikdo při nejlepší vůli neočekával.
Disciplína: Závod požárnické všestrannosti umístění 8

Požární útok 4
Štafeta 4 x 60 m 2
Štafeta dvojic 4
Štafeta CTIF 400 m 2
Celkové součet umístění 20, to znamená celkové 3. místo v soutěži!!!

Počet zúčastněných družstev kategorie starší žáci 16 družstev.

Družstvo  mladších  ve  složení  Kačka  Králová,  Hana  Kopecká,  Václav  Kopecký,  Vojtěch 
Blahož, Tomáš Kukla, Zdeněk Svatek a František Vesecký. 

Disciplína: Závod požárnické všestrannosti umístění 3
Požární útok 12
Štafeta 4 x 60 m 5
Štafeta dvojic 4
Štafeta CTIF 400 m 8
Celkové součet umístění 32, to znamená celkové 5. místo v soutěži!!!

Počet zúčastněných družstev kategorie mladší žáci 19 družstev.

Na závěr ještě jedna sladká tečka – ze všech předložených kronik Mladých hasičů vyhrála 
právě ta naše, zejména pro svoji velmi 
pěknou výtvarnou úpravu, o kterou se 
postaral  Roman  Břenda.  Díky 
samozřejmě  patří  i  Anetě  Krejčů  a 
dalším spisovatelům. Cena pro vítěze 
byl velký dort ve tvaru knihy.

Takže  vážení  rodiče,  přátelé  i  když 
Vás přijela jen hrstka podpořit, dobré 
výkony, se dostavily. A můžeme být na 
naše hvězdy právem hrdí protože zase 
mnoho dalších lidí ví, že vůbec nějaká 
Běleč  existuje,  notabene  na  okrese 
Tábor.

Rudolf Šedivý
Zdeněk Kubále
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Okrsková soutěž v požárním sportu – Mladá Vožice

Letošní okrsková soutěž se konala v sobotu 23. května v rámci oslav 140. výročí založení SDH 
Mladá  Vožice.  SDH Běleč  vyslalo  do  soutěže  celkem 4  družstva.  Jako  vždy  se  soutěžilo 
v disciplínách požární útok a běh na 100 m s překážkami.

Mladí hasiči byli ve své kategorii jedinými účastníky, a tak se jejich první místo mohlo slavit 
hned  po  úspěšném  dokončení  útoku.  U  dospělých  bylo  čekání  na  výsledky  napínavější. 
V konečném sčítání jsme pak dopadli velice dobře: ženy 1. místo, muži I 2. místo, muži II 
2. místo.  Nutno  dodat,  že 
v kategorii muži I nás od vítězů 
z Řemíčova dělilo pouhých 12 
setin sekundy.

Další  vavříny  si  členové  SDH 
Běleč  odvezli  i  z  celkového 
hodnocení  jednotlivců  v  běhu 
na  100  m  s  překážkami.  Jana 
Fialová, Marcel Fiala a Jaroslav 
Krejčí  obsadili  ve  svých 
kategoriích  vždy  1.  místa. 
Gratulujeme všem!

Zároveň  to  vypadá,  že  na 
soutěži  bylo  domluveno 
založení  dětské  přípravky  a 
týmu ženy II, máme se tedy pro 
příští rok skutečně na co těšit...
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Pokladní hodiny na Obecním úřadě

Od 1. ledna 2015 má Obec Běleč jako pokladní Lucii Rýparovou z Bělče. Protože není nutno, 
aby byla v dispozici častěji a s ohledem na její rodinné možnosti, byl domluven čas pokladních 
hodin tak, že pokladna bude otevřena 1 hodinu týdně, vždy ve čtvrtek od 18:00 do 19:00, a to 
dva týdny ze tří.

Nejbližšími dny, kdy bude otevřena pokladna obce jsou: 4.6., 18.6., 25.6., 9.7., 16.7., 30.7., 
6.8., 20.8., 27.8., 10.9., 17.9., 1.10., 8.10., 22.10., 29.10., 12.11. a 19.11.

Pokud  se  pokladní  hodiny  změní,  nebo  bude  pokladní  den  mimořádně  zrušen,  bude  tak 
oznámeno na dveřích Obecního úřadu. Koncem listopadu a v prosinci budou pokladní hodiny 
mimořádně změněny kvůli placení vodného a také proto, že vychází na svátky.

Placení místních poplatků 2015

Termín pro placení místních poplatků je podle vyhlášky 31. března 2015.
K datu vydání zpravodaje činí dluhy na poplatcích cca 7.500 Kč od 21 dlužníků. Vyzýváme 
všechny neplatiče, aby dlužné poplatky uhradili převodem na účet obce č. 24528301/0100 s 
variabilním symbolem rodné číslo plátce, a to do 15.6.2015 nebo osobně na pokladně obecního 
úřadu dne 4.6.2015 od 18:00 do 19:00 hodin.

Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 4. zasedání dne 30. prosince 2014
1. určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Kubáleho a Tomáše Kubáleho a zapisovatelem Stanislava 

Šmejkala,
2. schválilo program 4. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. schválilo vyúčtování dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2014,
4. schválilo vyúčtování dotace z programu Podpora jednotek dobrovolných hasičů,
5. schválilo vyúčtování dotace z programu Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží v 

obcích,
6. schválilo rozpočtové opatření 14/2014 – zvýšení příjmů a výdajů o 122 Kč, snížení příjmů a 

výdajů o 192 450 Kč,, změny ve výdajích v rámci paragrafů o 14 100 Kč,
7. schválilo rozpočet na rok 2015 – příjmy ve výši 4 200 000 Kč, výdaje ve výši 5 500 000 Kč, 

financování ve výši 1 300 000 Kč,
8. schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně 
systému nakládání se stavebním odpadem,

9. schválilo  obecně  závaznou  vyhlášku  č.  2/2014,  o  místním  poplatku  za  provoz  systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

10. schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, o místním poplatku ze psů,
11. schválilo zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Běleč, konaného dne 13. listopadu 2014 a 

tímto nahradilo podpis ověřovatele,
12. zamítlo výhradu k zápisu a námitku Josefa Bartůňka.
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Zastupitelstvo obce na svém 5. zasedání dne 29. ledna 2015
1. určilo  ověřovateli  zápisu  Jaroslava  Čecha  a  Hanu  Rychlou  a  zapisovatelem  Stanislava 

Šmejkala,
2. schválilo program 5. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. schválilo rozpočtové opatření 1/2015 – zvýšení příjmů o 13 600 Kč, zvýšení výdajů o 83 078 

Kč, snížení výdajů o 43 000 Kč, zvýšení financování o 26 478 Kč,
4. schválilo žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje z programu Podpora rekonstrukcí a 

oprav požárních nádrží ve výši 143 500 Kč, celkový rozpočet projektu 205 000 Kč,
5. schválilo  žádost  o  poskytnutí  dotace  Jihočeského kraje  z  programu Podpora  cyklistiky  a 

cyklodopravy v Jihočeském kraji ve výši 136 000 Kč, celkový rozpočet projektu 170 000 Kč,
6. schválilo žádost  o poskytnutí  dotace Ministerstva pro místní  rozvoj z  programu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova ve výši 400 000 Kč, celkový rozpočet projektu 1 500 000 Kč,
7. schválilo úřední hodiny Obecního úřadu v Bělči takto: v pondělí od 8:00 do 12:00 a ve středu 

od 13:00 do 17:00. V ostatní pracovní dny bude starosta v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 
do 17:00 k dosažení na telefonu.

Zastupitelstvo obce na svém 6. zasedání dne 23. dubna 2015
1. určilo  ověřovateli  zápisu  Tomáše  Kubáleho  a  Marcela  Fialu  a  zapisovatelem Stanislava 

Šmejkala,
2. schválilo program 6. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce v roce 2014,
4. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích v roce 2014,
5. vzalo na vědomí protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Běleč 

na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění  pozdějších  předpisů;  uložilo  starostovi  obce  pravidelně  kontrolovat  úplnost  a 
aktuálnost údajů evidence právních předpisů a případně stanovit osobu odpovědnou za plnění 
tohoto  úkolu;  uložilo  starostovi  zveřejňovat  výroční  zprávu  o  činnosti  obce  v  oblasti 
poskytování  informací  vždy  do  1.  března  následujícího  roku  a  případně  stanovit  osobu 
odpovědnou za plnění tohoto úkolu,

6. schválilo návrh na rozdělení prostředků na kulturní a sportovní akce v celkové výši 90 000 
Kč,

7. vzalo na vědomí rozpočtové opatření 2/2015 – zvýšení a snížení výdajů o 11 000 Kč, změny 
ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 3 300 Kč,

8. schválilo rozpočtové opatření 3/2015 – zvýšení příjmů o 39 910 Kč, snížení příjmů o 28 910 
Kč, zvýšení výdajů o 12 900 Kč, snížení výdajů o 1 900 Kč, změny ve výdajích v rámci  
paragrafů ve výši 78 872 Kč,

9. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31. březnu 2015,
10. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 31. březnu 2015,
11. schválilo přihlášku obce do soutěže Vesnice roku 2015,
12. schválilo nákup ochranných sítí od firmy KV.ŘEZÁČ s.r.o. za cenu do 24 000 Kč a 2 ks 

fotbalových branek 3x2 m od firmy DOT servis s.r.o. za cenu do 34 000 Kč.
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