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Životní výročí - blahopřejeme

Prosinec Anežka Kubálová Běleč 79 let
Emilie Bartůňková Běleč 83 let

Leden Marie Svatková Bzová 65 let

Únor Anežka Heřmánková Běleč 75 let

Březen Marie Melicharová Bzová 65 let

Květen Miloslav Břenda Běleč 70 let
Antonín Kubále Běleč 87 let

Červen Antonie Neradová Bzová 90 let

Narození dětí - blahopřejeme

Leden Jan Jedlička Běleč

Co se chystá

Ve čtvrtek 9. června nás mezi 8. a 10. hodinou poctí svou návštěvou hodnotící komise soutěže
Vesnice roku.

Letošní  zájezd pro děti  nás zavede do Funparku Žirafa v pražských Čestlicích. Odjíždíme
v sobotu 18. června v 8 hodin, o přihlášky se laskavě postarala Mirka Čechová.

Bělečské kulturní léto zahajuje další sezónu v pátek 24. června. Od 19 hodin se těšíme na
koncert Vožického učitelského pěveckého sboru, po setmění (cca po 21:30) následuje v našem
letním kině na návsi promítání filmu Dvojníci. Kompletní program Bělečského kulturního léta
naleznete na poslední stránce zpravodaje, na stránkách www.obecbelec.cz a také na obecních
stránkách  na  facebooku,  kde  budou  v  případě  nepříznivé  předpovědi  aktuální  informace
ohledně promítání.  Držme si  palce, ať nám i  letos přeje počasí!  Pokud byste rádi  pomohli
s propagací letního kina – třeba umístěním plakátu na vašem pracovišti nebo rozvozem plakátů
po okolí, zavolejte starostovi a domluvte se na detailech. Předem děkujeme za ochotu!

V sobotu  2.  července  se  sejdeme u  příležitosti  slavnostního  otevření  nového kulturního
centra ve Bzové.

Bělečská náves bude v sobotu 30.  července patřit  již  tradiční  soutěži  Železný hasič  Běleč
2016. Zahájení je ve 12:30 hodin. Příjďte fandit a podpořit statečné závodníky a závodnice!

Letošní  pouťová zábava nás na parket  vytáhne v sobotu 24.  září.  Bližší  informace budou
zveřejněny blíže k tomuto datu.

http://www.obecbelec.cz/
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Aktuálně řešíme

Vážení spoluobčané,

tato rubrika pravidelně vysvětluje práci vedení obce, která v danou chvíli probíhá.

Stavba kulturního centra ve Bzové skončila. V současnosti  zbývá doplatit  poslední fakturu,
koupit kuchyň a opravit drobné detaily. Ve čtvrtek bude v objektu prezentace obce pro komisi
soutěže Vesnice roku 2016, v sobotu 2. července slavnostní otevření.

Most přes řeku Blanici pod Šelmberkem je dokončen. V těchto dnech řešíme papíry. Na titulní
stránce najdete partu lidí z firmy Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o., kteří nám most postavili.

Obec získala dotaci 1 milion Kč na opravu komunikace od silnice Mladá Vožice – Šebířov přes
nový most k hradu Šelmberk z prostředků Programu rozvoje venkova Ministerstva pro místní
rozvoj. V těchto dnech probíhá příprava stavby s výběrovým řízením na zhotovitele, k opravě
samé by mělo dojít na podzim.

Probíhá  identifikace  směn  pozemků  pro  jednání  s  majiteli  pozemků  pod  dalšími
komunikacemi,  s  některými  majiteli  už  proběhla  jednání.  Obec  má zájem opravit  další  tři
komunikace: Běleč – Bzová, Běleč – Staniměřice a Běleč – Šelmberk. Ta komunikace, u které
se nám jako u první podaří získat všechny pozemky, bude předmětem letošní žádosti o dotaci
ze  stejného  programu,  ze  kterého  budeme  opravovat  komunikaci  u  mostu.  Žádáme  tímto
občany – majitele pozemků, aby obci pomohli při výkupech a směnách.

Projektová dokumentace pro územní řízení na cyklostezku/chodník Běleč – Mladá Vožice a
Běleč – Bzová je hotová. Územní řízení bude zahájeno v letních měsících.

Projektové dokumentace na zateplení obecního úřadu a úpravy hasičské zbrojnice jsou hotové
a čekají na vypsání dotačních výzev. V letošním roce jsme se zbrojnicí neuspěli.

Projektová dokumentace na výstavbu zastávky ve Bzové se aktivně připravuje, první návrh
situace přišel tento týden. 

Několik posledních kompostérů na třídění bioodpadu je stále k dispozici. Nabídka bezplatného
zapůjčení s následným převedením do vlastnictví platí pro občany obce i majitele rekreačních
objektů.

Obec získala dotaci na dovybavení obecního úřadu a připojení k internetu, obě části budou
realizovány přes  léto.  Neutěšený stav  zejména zasedací  místnosti  by tím měl  být  vyřešen,
připojení k internetu pro občany výrazně posíleno.

Obec Běleč ve spolupráci se společností Geosense s.r.o. připravila pro vnitřní potřebu obce i
pro občany mapový portál na adrese http://maps.geosense.cz/belec-tabor. Více na straně 11.

Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Tříkrálová sbírka 2016

Dne  9.  ledna  se  uskutečnila
Tříkrálová  sbírka  v  našich
vesnicích Bzová a Běleč. Počasí
vládlo pěkné, bez sněhu a větru,
jako  minulá  léta,  a  tak  jsme
se těšili,  že  si  užijeme.  Sešli
jsme  se  v 9  h  u  kapličky  ve
Bzové, nastrojili jsme tři krále a
vyrazili  na  pochůzku.  Letos
jsme  měli  i  nové  krásné
kostýmy, které zaujaly snad ve
všech  staveních,  která  jsme
navštívili.  Za  krále  chodili
Kačka Králová, Vašek Kopecký
a  Verča  Bednářová.  Na  flétny
doprovázely  Majda  Čechová  a
Aneta  Krejčová,  zpívali  Pavel

Šmejkal, Klárka Kopecká a Lenka Kosejková. Dospělý doprovod tvořily paní Mirka Čechová a
Jaruška Svatková. Letos jsme vybrali částku 9 501 Kč. Je to velice milé a nám nezbývá, než
poděkovat všem dárcům, kteří  myslí  na druhé a jejich těžké osudy. Zároveň děkujeme i za
sladkosti, které dostaly děti a spravedlivě si je rozdělily po ukončení sbírky na úřadě v Bělči. Je
dobře,  že  i  přes  všechny  negativní  nálady,  které  ve  společnosti  panují,  se  stále  v našich
obyvatelích  najde  dobré  srdce,  které  vítězí  a  dává  trochu  financí  do  společné  dobré  věci.
Děkujeme.

Mirka Čechová

Masopustní bál

S únorem  přichází  čas
masopustu  a  s ním  se  pojí
tradiční  maškarní  průvod.
Ten  se  bohužel  nekonal,
tudíž  jsme se po několikáté
rozhodli uspořádat maškarní
bál. 

Téměř  všichni  zúčastnění,
kterých  bylo  bezmála  50,
měli masku. Mohli jsme zde
potkat  celou  rodinku
krotitelů  duchů,  lišáka,
princezny, vílu, šašky, krále,
kočku nebo čerta. 
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Začátek tradičně  patřil  dětem, které  si  mohly zablbnout  při  různých soutěžích.  Hitem byla
chůze na provizorních chůdách, které byly vyrobeny z plastových kyblíků. Děti si v průběhu
večera zkusily tanec s balónky, podlézaly pod koštětem nebo se trefovaly míčkem do branky.
Brzy jsme se také zapojili my, dospělí, a to hlavně díky parádní muzice, kterou opět pouštěl
všemi oblíbený DJ Honza Kvítek.

Účel bálu byl dokonale splněn – všichni jsme se pobavili, zatančili si a zase jednou strávili fajn
večer  se  sousedy.  Tohle  setkání  bylo  v něčem trochu  jiné,  speciální.  Šlo  o  poslední  akci
konanou  na  Střelnici.  Příště  se  snad  sejdeme v nově  otevřené,  krásné  a  voňavé  klubovně.
Doufám, že se tam budeme mít alespoň tak dobře jako na Střelnici. 

Petra Šmídová

Turnaj ve stolním tenisu

Se  zimním obdobím přišel  i  tradiční  turnaj  ve
stolním  tenisu.  Některé  rodinné  týmy  se
rozhodly plně věnovat přípravě a jarní prázdniny
v  týdnu  před  turnajem  pojaly  jako  výjezdní
sportovně - kondiční  soustředění.  A vypadá to,
že se jim investice do přípravy vydařila…

Kategorie dětí  letos měla bohužel  malou účast,
pouze 6 dětí. Poslední utkání na jejich stole bylo
zároveň  soubojem  o první  místo.  S  dětskou
kategorií se vítězstvím rozloučil Lukáš Břenda,
na druhém místě se umístil Roman Břenda, třetí
místo patří Michalu Smrčkovi.

Naopak kategorie žen se oproti loňsku rozrostla
ze 6 hned na 11 účastnic! Po skončení dětských
klání jsme se tedy přesunuly i na druhý stůl, což
nám umožnilo  soutěž  dohrát  v  rozumné  době.
Stupně  vítězů  obsadily  Zlatka  Břendová,  Petra
Krejčová a Jana Fialová ml.

I u mužů došlo k nárůstu počtu účastníků na 16, proto se rozdělili již do 3 skupin, z  jejichž
předních příček se potom poskládal výsledný pavouk. Organizátoři se sice pokusili postavit
tradičnímu vítězi  do cesty překážku v podobě šestibodového handicapu v každém setu, ale
Petru  Melicharovi  asi  situaci  příliš  nezkomplikovala,  protože  opět  obhájil  první  místo.  Na
dalších místech se umístili Jirka Hergesell a Pavel Krejčí.

Doprovodné  čtyřhry  se  zúčastnily  3  dvojice  reprezentující  Běleč,  Vilice  a  Mladou  Vožici.
Vítězství patřilo domácím ve složení Pavel Krejčí a Stanislav Břenda.

Po skončení turnaje a předání cen následovala zábava s karaoke. Děkujeme organizátorům i
všem účastníkům za pěkně strávený den!
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Karneval

28.  února  se  konal  karneval  ve
společenské  místnosti  obecního
úřadu.  Přišlo  sice  jen  12 dětí  s
doprovody,  ale  za  to  mohla
bohužel  velká  nemocnost,  která
sklátila kolem 10 dětí,  které  by
se jinak dostavily. K vidění byl
rytíř, Červená Karkulka, zombík,
opravář,  Sněhová  královna,  2
čarodějnice, baletka, motýlí víla,
kočka,  kostlivec  a  nevěsta.
Program  vedla  paní  "vrchní
uklízečka"  Mirka  Čechová,
hudbu pouštěl Lukáš Břenda a o
odměňování dětí  se staraly paní
Břendová,  Buřičová  a

Heřmánková. Děti mohly soutěžit celkem v 5 disciplínách, a to taneční kreace s míčkem na
čele, kukačkové kladení vajec, nošení míčků na lžíci, židličkovaná a zpěvácko-recitační umění.
Na masky čekaly drobné odměny, ale i  větší  balíček,  plný sladkostí  i  nějakých potřebných
maličkostí z oblasti papírnictví. Tančili jsme na současné i hity z dob minulých ze světa i od
nás. 2 hodiny uplynuly jako nic a v 16 h nastalo loučení a snad za rok nebude tolik nemocí.

Mirka Čechová

Oslava Mezinárodního dne žen

Členové  zastupitelstva  obce  opět  po
roce  uspořádali  pro  místní  dámy,
slečny a dívky posezení u příležitosti
Mezinárodního dne žen. Po úvodním
slovu s přáním všeho nejlepšího jsme
obdržely veselé barevné gerbery. Páni
zastupitelé nám plnili skutečně každé
přání  a  večer  pohodově  plynul.
K poslechu i tanci nám hrála skupina
folkových hudebníků z Oldřichova.

Díky  všem  za  prima  atmosféru  a
zúčastněným organizátorům za výdrž
a statečnost!
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Dětská olympiáda

Fajn  nápad
uspořádat  jarní
sportovní zápolení
pro  děti  vznikl
zanedlouho  po
promaroděném
karnevalu.  Tým
organizátorek
z řad  Mladých
občanek  Bělče
připravil  různé
disciplíny  pro
venkovní  i  vnitřní
variantu.

Naštěstí  nám počasí  přálo,  takže jsme se
mohli  16.  dubna sejít  na hřišti  v Bělči  a
pustit  se  do  akce!  Už  slavnostní  nástup
dával tušit, že akce bude velice vydařená a
veselá. Přítomní fotografové se shodli, že
snadnější by asi bylo fotit pytel blech :) Po
nástupu  obdrželi  všichni  soutěžící
startovní  listinu  a  sportovní  zápolení
převážně předškolních dětí mohlo začít!

Připravené disciplíny testovaly zdatnost, ohebnosti
i sílu malých sportovců. Házelo se míčkem na cíl i
do dálky, skákalo se z místa, létalo se na koštěti,
absolvoval  se  slalom se zátěží.  Řadu disciplin  si
děti  upravily podle svého, ale v jejich tvářičkách
bylo vidět opravdové nadšení.

Po předvedených sportovních výkonech ze strany
dětí  i  jejich  rodičů  následoval  neformální
závěrečný nástup a udílení odměn. A pak už hurá
posbírat všechno náčiní,  míčky, kuželky, plyšáky,
pásmo a vydali jsme se domů.
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Besídka ke Dni matek

Také  letos  pro  nás  paní  učitelky  Mirka  Čechová  a
Mirka  Kuklová  připravily  pásmo  písní,  básniček,
říkanek a skladeb, kterým jsme oslavili Svátek matek.
Nejprve vystoupilo kytarové těleso pod vedením pana
Vepřeka, následovala harmonika Lukáše Břendy. Pak si
dodali  odvahu  i nejmladší  školkáčci  Pavel  Šmejkal  s
Katkou  Burdovou  a  zazpívali  písničku  o  rozkvetlé
louce plné zvonečků.
A pak už sál zaplnil školní sbor při ZŠ Mladá Vožice a
předvedl  nám  své  umění.  Velký  ohlas  a  úsměv  ve
tvářích  publika  vzbudila  písnička  Červnová  učitelka,
která popisovala proměnu učitelky od zářijové svěží a
veselé  bytosti  až  k  bledé,  ztuhlé,  opotřebované
červnové  ploužící  se  osobě.  Program  dále  doplnilo
několik recitátorů.
Byť  se  besídka  oproti  jiným  rokům  mírně  protáhla,
nikomu to určitě nevadilo a všichni jsme se rozcházeli
domů s  dobrou náladou.  Děkujeme oběma Mirkám a
všem vystupujícím za přípravu a snahu a těšíme se na
další kulturní zážitky!

Malování na asfalt

V neděli 22. května nám naštěstí přálo počasí, takže se mohly děti dosyta vymalovat na vedlejší
komunikaci  na  návsi.  Letos  byl  patrný  mírný  odklon  od  tradičních  aut,  traktorů  a  log
sportovních klubů směrem ke květinám a zvířátkům. Za krásné obrázky děti obdržely balíčky
s drobnými cenami a pochoutkami… a taky výbornou zmrzlinu. Děkujeme Mladým občankám
Bělče za organizaci a dětem za krásné obrázky, které projasnily naši náves.
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Okrsková soutěž v požárním sportu

Okrsková soutěž v požárním sportu se konala letos v sobotu 21. května 2016 ve Vilicích.

SDH Běleč vyslalo na soutěž tradičně dva týmy mladých hasičů – mladších i starších, tým žen ,
tým Muži II (nad 36 let)  a jako novinku i  dva týmy Muži I.  Slunečné odpoledne a dobře
připravená dráha si říkaly o dobré výsledky všech týmů.

Mladí hasiči soutěžili v požárním útoku za konkurence dvou mladších týmů z Mladé Vožice a
týmu mladších a týmu starších z Vilic. Dvě první místa byla zajištěna.

Starší čas Mladší čas
Běleč 25,53 s Běleč 24,42 s
Vilice 67,53 s Mladá Vožice A 49,66 s

Vilice 52,33 s
Mladá Vožice B 62,08 s

V soutěži žen nastoupilo 5 týmů z Vilic, Mladé Vožice, Bělče, Noskova a Hlasiva, kde první 4
týmy soutěžily v kategorii Ženy I, tým z Hlasiva sám v kategorii Ženy II (nad 30 let), kterou
pochopitelně vyhrál.

Naše ženy zabojovaly a i když některé z nich nebyly s časem 25,55 s v požárním útoku úplně
spokojeny, spolu s časem na stovkách 75,85 ukázaly, kdo je v okrsku nelepší, v součtu času
měly  náskok  na  druhou  Mladou  Vožici  téměř  9,5  sekundy.  Na  třetím  místě  skončil  tým
domácích Vilic, tým Noskova nedokončil požární útok.

Jako příjemné doplnění je nutno uvést, že celkový čas 101,40 s byl kvalifikační na okresní
soutěž v Soběslavi,  pouze týmy Makova, Bezděčína, Smrkova a Mutic postoupily s lepším
časem, a to některé týmy objely kvůli lepšímu času více soutěží. Náš tým se okresní soutěže
bohužel rozhodl nezúčastnit. Protože jsou výsledky našich žen dlouhodobě stabilní a kvalitní,
je postup na „okres“ pravděpodobný i v dalších letech.

Seniorský  tým Muži  II  potvrdil,  že  výsledek  má  pouze  ve  svých  rukou.  Časem 28,15  s
předvedl druhý nejlepší výsledek dne na mužské trati hned za vítězi hlavní kategorie Muži I z
Řemíčova. Na stovkách nás předběhli jen domácí z Vilic a v konkurenci pěti týmů (Vilice,
Janov, Hlasivo, Řemíčov, Běleč) obsadil s celkovým časem 101,84 s tým Bělče 1. místo.

V kategorii Muži I se soutěže zúčastnilo 8 týmů – Vilice, Stará Vožice, Mladá Vožice, Běleč A,
Běleč B, Řemíčov, Noskov a Blanice. Bělečskému áčku nevyšel podle představ útok (28,56 s),
ale tým byl nejlepší v druhé kategorii  – 100 m (67,03 s). Celkový čas bohužel nestačil  na
vítěze v Řemíčova (26,38 s + 67,77 s), rozdíl byl pouze 1,44 s. Tým B, složený převážně z
nováčků dospělých soutěží s časy 29,75 s a 82,60 s obsadil krásné 4. místo a to dává naději do
dalších let, že za Běleč poběží dva kvalitní týmy, které se budou rvát o nejvyšší příčky. Za
vítězným Řemíčovem obsadil 2. místo tým Běleč A, 3. místo tým Staré Vožice, následované
týmy Běleč B, Mladá Vožice, Vilice, Blanice a Noskov.
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Cestování do zahraničí s dětmi

Jak je to s cestovními doklady pro děti? Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí
znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi?
Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných
evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější 
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní
cestovní  doklad,  jelikož  v  roce  2012  došlo  nařízením Evropské  unie  ke  zrušení  možnosti
cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli
pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě
do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem  k  nestabilní  bezpečnostní  situaci  v  některých  zemích,  které  byly  dlouhodobě
turistickými  destinacemi,  jako  například  Egypt  nebo  Turecko,  se  dá  letos  očekávat  nárůst
zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy
pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také
do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na
Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O  vyřízení  cestovního  pasu  nebo  občanského  průkazu  pro  dítě  do  15  let  žádá  zákonný
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s
rozšířenou  působností.  K  žádosti,  kterou  na  místě  zpracuje  úředník,  není  nutné  přikládat
fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti
zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě
vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě
vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené
lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč.
Bližší  informace k vyřizování  osobních dokladů lze nalézt  na webu Ministerstva vnitra  na
adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u
zastupitelského  úřadu  daného  státu,  jaké  jsou  podmínky  vstupu,  pobytu  a  vycestování  s
nezletilým dítětem. Je také třeba dát si  pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii
mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti  cestovního dokladu při vstupu na jejich
území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského
úřadu  daného  státu,  popřípadě  je  lze  nalézt  na  webu  Ministerstva  zahraničních  věcí
www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady
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Mapový portál

Obec Běleč ve spolupráci  se  společností  Geosense s.r.o.,  dnes Cleerio s.r.o.,  připravila  pro
vnitřní potřebu obce i pro občany mapový portál.

http://maps.geosense.cz/belec-tabor

Na podkladu základní mapy, kterou znáte z katastru nemovitostí, nebo ortofotomapy, což jsou
letecké  snímky  území,  lze  zobrazit  jednoduše  a  intuitivně  katastrální  mapu,  čísla  parcel,
výměry pozemků, budovy, obecní a státní pozemky a další hledání pozemků v katastru podle
druhu, způsobu využití nebo věcných břemen, lze prokliknout i na informace o majiteli přímo
na  webu  katastru  nemovitostí.  tato  část  portálu  je  základní  funkcionalitou,  veřejná  verze
občanům umožňuje lepší přístup k datům z katastru, protože portál se ovládá podobně jako
běžné  mapové  portály  typu  mapy.cz.  Neveřejná  verze  umožňuje  obci  operativní  přístup  k
datům a jednodušší práci s majetkem obce a data pro nákupy, prodeje a směny pozemků.

Druhou částí portálu, prozatím ve výstavbě, je zveřejněný územní plán, prozatím v oskenované
verzi, tato část bude postupně vylepšena. Ve finální verzi bude tato část portálu řešit dotazy na
možnosti využití území.

Třetí částí portálu jsou pasporty – komunikací, veřejného osvětlení, je doplněna i občanská
vybavenost a zájmové body. Tuto část můžeme volně upravovat, lze ji doplnit a mít přehled jak
o obecním majetku, tak o zajímavostech pro veřejnost.

Čtvrtou částí portálu jsou inženýrské sítě - trasy vodovodu (prozatím Bzová), kanalizace (není
dokončeno), telefonní vedení a vedení elektřiny. Tato část je vhodná pro stavebníky a majitele
pozemků, přes které vedou sítě.  Teď na jaře jsme využívali  portál pro zjišťování informací
o prořezávkách křovin v ochranném pásmu vedení elektřiny.

Jako  třešničku  na  dortu  lze  zobrazit  málo  podrobnou  historickou  mapu  z  II.  vojenského
mapování, ale i velmi zajímavou a podrobnou mapu císařského otisku z roku 1829. kde lze
nalézt i z dnešního hlediska velmi přesné umístění všech budov a jejich rozlišení na spalné a
nespalné, způsoby užití pozemků, staré místní názvy apod.
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Protože jsou na webu k vidění i jiné zajímavé mapové projekty, uvádíme pro informaci i jejich
adresy:

Prvním je starý mapový portál pro kontaminovaná místa. Jeho obsah není zajímavý, zajímavá
je podkladová mapa - černobílé letecké snímky z let 1937-1959, naše oblast je z roku 1953. Až
si budete mapu prohlížet, všimněte si, jak málo zeleně bylo v oblasti polí a luk. Jak mnoho
pozemků bylo zalesněno a jak málo se změnilo uspořádání všech tří vesnic.

http://kontaminace.cenia.cz/ 

Druhým je veřejný registr  půdy LPIS. Jeho obsahem jsou primárně jednotlivé půdní bloky,
informace o  jejich  uživatelích  a  jejich  přesné  umístění.  Lze  zapnout  i  různé  zemědělské  a
ekologické vrstvy, vhodnost  pozemků k zalesnění,  zatravnění,  eorzní  ohrožení a další  věci,
které jsou na první pohled nepotřebné, ale občas se hodí.

http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/

Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 16. zasedání dne 29. prosince 2015
1. určilo ověřovateli  zápisu Jaroslava Čecha a Zdeňka Kubáleho a zapisovatelem Stanislava

Šmejkala,
2. schválilo program 16. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. schválilo  vyúčtování  dotace  z  programu Podpory rekonstrukcí  a  oprav  požárních  nádrží

(návesních  rybníčků)  v  obcích.  Dotace  tvoří  125 000  Kč,  vyúčtované  náklady  projektu
287 896,81 Kč, celkové náklady projektu 475 173,34 Kč,

4. schválilo vyúčtování dotace z Grantového programu Podpora cyklistiky a cyklodopravy v
Jihočeském kraji. Dotace tvoří 70 000 Kč, celkové náklady projektu 94 040 Kč,

5. schválilo vyúčtování dotace z programu Dotace na výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského
kraje v roce 2015. Dotace tvoří 12 400 Kč, vyúčtované náklady projektu 12 400 Kč, celkové
náklady projektu 16 915 Kč,

6. schválilo vyúčtování dotace z programu Podpory obnovy venkova Jihočeského kraje v roce
2015. Dotace tvoří 110 000 Kč, celkové náklady projektu 413 263 Kč,

7. vzalo na vědomí rozpočtové opatření 17/2015 – zvýšení a snížení výdajů o 8 870 Kč, změny
ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 24 490 Kč,

8. schválilo rozpočtové opatření 18/2015 – zvýšení příjmů o 4 530 Kč, zvýšení výdajů o 4 680
Kč, snížení výdajů o 150 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 30 050 Kč,

9. schválilo poskytnutí příspěvku Diakonii ČCE – středisko Rolnička, IČ 47268701 ve výši
18 000 Kč,

10. zamítlo poskytnutí příspěvku spolku Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.,
11. zamítlo poskytnutí příspěvku společnosti Domácí hospic Jordán,
12. zamítlo poskytnutí příspěvku společnosti Ochrana fauny České republiky o.p.s.,
13. zamítlo poskytnutí příspěvku spolku PREVENT, z.s.,
14. schválilo rozpočet na rok 2016 – příjmy ve výši 4 630 000 Kč, výdaje ve výši 6 000 000

Kč, financování ve výši 1 370 000 Kč. Rezerva rozpočtu činí 1 059 000 Kč,
15. schválilo rozpočtový výhled na roky 2016 - 2018,
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16. zastupitelstvo schvaluje Aktualizaci programu obnovy venkova na roky 2016 - 2020,
17. schválilo Strategický plán obce Běleč pro období let 2014 - 2020,
18. schválilo  žádost  o  dotaci  z  Programu  obnovy  venkova  Jihočeského  kraje  (Vybavení

zasedací místnosti OÚ v Bělči) ve výši 200 000 Kč, celkové náklady projektu 340 000 Kč,
19. schválilo žádost o dotaci z programu Podpory cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji

Projekt cyklostezky Mladá Vožice (hranice katastru) – Běleč – Bzová ve výši 62 920 Kč,
celkové náklady projektu 78 650 Kč,

20. schválilo  žádost  o  dotaci  z  programu  Podpory  výstavby  a  modernizace  autobusových
zastávek  nebo  z  programu  Rozvoj  hospodářsky  slabých  oblastí  Jihočeského  kraje  na
projektovou přípravu nové autobusové zastávky Bzová ve výši 46 585 Kč, celkové náklady
projektu 66 550 Kč,

21. schválilo uzavření dohod o provedení práce pro rok 2016,
22. schválilo  smlouvu  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  služebnosti  inženýrské  sítě  s  Janou

Fialovou, trvale bytem 391 43 Běleč 38, a Michalem Marešem, trvale bytem 391 43 Běleč
43, týkající  se pozemků parcelní  číslo KN 1641/1, ostatní  plocha, manipulační  plocha,  o
výměře 2 964 m2, parcelní číslo KN 1641/5, zahrada, o výměře 549 m2 a parcelní číslo KN
1635/11,  ostatní  plocha,  jiná  plocha,  o  výměře  779  m2,  vše  ve  vlastnictví  obce,  vše
v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice s tím, že na pozemcích bude zřízena elektrická
přípojka,  vodovodní  přípojka  a  kanalizační  přípojka  k  domu na  pozemku  parcelní  číslo
1640/1,

23. schválilo smlouvu směnnou na směnu části pozemku parcelní číslo KN 333, trvalý travní
porost, o výměře 329 m2, v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice, ve vlastnictví obce,
za pozemek parcelní  číslo  KN 332, ostatní  plocha,  neplodná půda,  o  výměře 329 m2, v
katastrálním území Mladá Vožice, ve vlastnictví Agrospol Mladá Vožice a.s., se sídlem 391
43 Mladá Vožice, Dubina 550, vše v souladu s geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. pl. 227-76/2015, s tím, že obec uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a poplatky spojené s
převodem,

24. schválilo  smlouvu  kupní  na  odprodej  části  pozemku parcelní  číslo  KN 1641/1,  ostatní
plocha,  manipulační  plocha,  o  výměře  55  m2  z  celkových  2 964  m2  a  části  pozemku
parcelní  číslo  KN  1641/5,  zahrada,  o výměře  165  m2  z  celkových  549  m2,  vše  v
katastrálním  území  Běleč  u  Mladé  Vožice,  vše  v  souladu  s geometrickým  plánem  pro
rozdělení  pozemku  č.  pl.  232-25/2015,  kupujícímu  Lence  Jedličkové,  trvale  bytem Čsl.
armády 2692,  390  03  Tábor,  za  cenu  50  Kč/m2 s  tím,  že  kupující  uhradí  daň  z  nabytí
nemovitých věcí a poplatky spojené s převodem a převezme závazek vyplývající ze smlouvy
o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Janou Fialovou a Michalem Marešem,

25. schválilo  smlouvu  kupní  na  odprodej  části  pozemku parcelní  číslo  KN 1643/1,  ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 78 m2 z celkových 7 099 m2, v katastrálním území
Běleč u Mladé Vožice, v souladu s geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. pl. 230-
1255/2014, kupujícímu Janě Vepřekové, trvale bytem 391 43 Běleč, Bzová 2, za cenu 50
Kč/m2  s  tím,  že  kupující  uhradí  daň  z  nabytí  nemovitých  věcí  a  poplatky  spojené  s
převodem,

26. schválilo  uzavření  dodatku  k  nájemní  smlouvě  ze  dne  18.  července  2013  s  Lubošem
Bartůňkem, IČ 87590425, týkající se zvýšení nájemného na 2500 Kč/rok/ha plus výše daně
z nemovitých věcí,

27. schválilo uzavření dodatku k podnájemní smlouvě ze dne 18. července 2013 s Lubošem
Bartůňkem, IČ 87590425, týkající se zvýšení podnájemného na 2500 Kč/rok/ha plus výše
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daně z nemovitých věcí,
28. schválilo uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 2. května 2013 s Janem Fialou, IČ

42360366, týkající se zvýšení nájemného na 2500 Kč/rok/ha plus výše daně z nemovitých
věcí,

29. schválilo  dodatek  ke  smlouvě  č.  1/2016  (Sběr,  svoz  a  likvidace  komunálního  a
separovaného odpadu na území obce Běleč č. 02/KOM/2012) s COMPAG VOTICE s.r.o., IČ
47542080,

30. schválilo povodňový plán obce Běleč.

Zastupitelstvo obce na svém 17. zasedání dne 25. února 2016
1. určilo  ověřovateli  zápisu  Marcela  Fialu  a  Hanu  Rychlou  a  zapisovatelem  Stanislava

Šmejkala,
2. schválilo program 17. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce v roce 2015,
4. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích v roce 2015,
5. schválilo rozpočtové opatření 1/2016 – zvýšení příjmů o 34 872 Kč, snížení příjmů o 14 080

Kč,  zvýšení  výdajů  o 249 650 Kč,  snížení  výdajů  o 103 080 Kč,  zvýšení  financování  o
125 778 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 22 070 Kč,

6. schválilo  poskytnutí  daru  Toulava  o.p.s.,  IČO  28149637,  ve  výši  1 000  Kč  a  pověřilo
starostu uzavřít darovací smlouvu,

7. schválilo poskytování příspěvků spolkům ve výši limitů schválených v roce 2015 s tím, že
žadatelé požádají písemně prostřednictvím zveřejněného formuláře s tím, že při posuzování
žádosti bude kontrolováno dodržení podmínek z roku 2015,

8. schválilo  rozdělení  prostředků  na  kulturní  a  sportovní  akce  v  celkové  výši  92 000  Kč.
Každou akci bude mít na starosti jedna zodpovědná osoba, výdaje rozdělí zvlášť na ceny do
soutěží,  materiál,  služby a  občerstvení  a doklady k proplacení  opatří  soupiskou a sepíše
článek o akci do zpravodaje,

9. schválilo pořízení projektové dokumentace na přesun autobusové zastávky ve Bzové za cenu
do 37 000 Kč od Ing. Roberta Juřiny,

10. schválilo pořízení projektové dokumentace na zateplení obecního úřadu včetně tepelného
čerpadla za cenu 196 020 Kč od VSP – projekt v.o.s.,

11. schválilo žádost o dotaci z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského  kraje  –  neinvestiční  dotace  na  projekt  Dovybavení  osobními  ochrannými
zásahovými prostředky pro JSDHO Běleč ve výši 59 300 Kč, celkové náklady 84 720 Kč,

12. schválilo žádost o dotaci z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje – investiční dotace na projekt Pořízení nové přenosné motorové stříkačky
pro JSDHO Běleč ve výši 168 000 Kč, celkové náklady 240 790 Kč,

13. schválilo žádost o dotaci z Programu dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2016 na projekt
Stavební úpravy a nástavba objektu hasičské zbrojnice ve výši 640 253 Kč, celkové náklady
1 583 295 Kč,

14. schválilo žádost o dotaci z Programu dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2017 na projekt
Stavební úpravy a nástavba objektu hasičské zbrojnice ve výši 640 253 Kč, celkové náklady
1 583 295 Kč,

15. schválilo  žádost  o  dotaci  z  programu  Podpora  rekonstrukcí  a  oprav  požárních  nádrží
(návesních rybníčků) v obcích na projekt Oprava požární nádrže Běleč - jižní strana ve výši
150 000 Kč, celkové náklady 251 552 Kč,
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16. schválilo  žádost  o  dotaci  z  programu Rozvoj  hospodářsky slabých  oblastí  Jihočeského
kraje na projekt Projektová příprava nové autobusové zastávky Bzová ve výši 50 000 Kč,
celkové náklady 62 920 Kč,

17. schválilo  žádost  o  dotaci  z  programu  EFEKT 2016  -  Opatření  ke  snížení  energetické
náročnosti veřejného osvětlení (VO) na projekt Opatření ke snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení Bzová ve výši 105 000 Kč, celkové náklady 150 040 Kč,

18. schválilo žádost o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na projekt Oprava
místní komunikace 4c v k.ú. Běleč u Mladé Vožice ve výši 1 080 198 Kč, celkové náklady
2 160 397 Kč,

19. schválilo dodatek ke smlouvě o dílo č. OB/SOD/2015/004 s KAVAS a.s. - navýšení ceny o
175 383 Kč bez DPH, tj. 212 213 Kč vč. DPH, cena celkem bez DPH je 2 152 508,- Kč,
cena celkem včetně DPH 2 604 534,- Kč,

20. schválilo  pořízení  podlahového  vytápění  do  kulturního  centra  Bzová  v  ploše  20  m2 a
pověřilo starostu objednat od dodavatele pořízení vytápění,

21. zamítlo podporu akci „Vlajka pro Tibet“ pro léta 2016 – 2018,
22. sschválilo  záměr  směny části  pozemku parcelní  číslo  KN 1635/11,  ostatní  plocha,  jiná

plocha o výměře 227 m2 v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice.

Zastupitelstvo obce na svém 18. zasedání dne 31. března 2016
1. určilo  ověřovateli  zápisu  Hanu  Rychlou  a  Zdeňka  Kubáleho  a  zapisovatelem Stanislava

Šmejkala,
2. schválilo program 18. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. schválilo rozpočtové opatření 2/2016 – zvýšení a snížení výdajů o 372 200 Kč, změny ve

výdajích v rámci paragrafů ve výši 34 700 Kč,
4. schválilo cenu práce traktorem s připojeným nářadím pro občany obce na 250 Kč/mth vč.

DPH,
5. schválilo přihlášku obce do soutěže Vesnice roku 2016.

Zastupitelstvo obce na svém 19. zasedání dne 12. dubna 2016
1. určilo  ověřovateli  zápisu  Jaroslava  Čecha  a  Marcela  Fialu  a  zapisovatelem  Stanislava

Šmejkala,
2. schválilo program 19. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. zastupitelstvo I. vzalo na vědomí návrh na pořízení  změny č. 2 územního plánu Běleč z

podnětu Josefa Hájka dle přílohy tohoto materiálu spolu s doplněním ze strany obce, aby na
plochách zemědělských bylo v rámci přípustného využití uvedeno též zalesnění, s tím že
náklady  na  pořízení  a  zpracování  změny  ponese  žadatel  o  změnu,  II.  schválilo  podle
ustanovení § 44 písm. c) a a) stavebního zákona pořízení změny č. 2 územního plánu Běleč,
III. rozhodlo a) podle ustanovení § 6 odst. (2) stavebního zákona, že pořizovatelem změny
bude Obecní úřad Běleč s tím, že splnění kvalifikačních požadavků je zajištěno uzavřením
příkazní smlouvy s Ing. arch. Radkem Bočkem, b) že zodpovědným projektantem změny
územního plánu bude Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, společnost Design M.A.A.T.,
s.r.o., IČO 28147588, se sídlem v Táboře, c) že určeným zastupitelem pro pořízení změny č.
2 bude starosta obce Stanislav Šmejkal, IV. uložilo starostovi obce zajistit, prostřednictvím
pořizovatele, zpracování návrhu zadání změny č. 2.

4. schválilo rozpočtové opatření 3/2016 – zvýšení a snížení výdajů o 548 000 Kč.
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Bělečské kulturní léto 2016
pátek 24.06.2016 19:00 Koncert mladovožických učitelek

pátek 24.06.2016 21:30 Dvojníci
Komedie, Česko, 2016, 120 min – Honza Rambousek (Ondřej Sokol) je docela sympatický
podvodník, šikovný zloděj a nenapravitelný sukničkář. Jenže právě teď mu teče do bot. V hrsti
ho má protřelý mafián Vytloukal (Petr Nárožný), kterému dluží slušnou sumu peněz. Dobrou
šancí, jak rychle přijít k penězům, je ukrást z galerie cenný obraz. Ale dobré šance většinou
neznamenají 100% úspěch.

pátek 08.07.2016 21:20 Jak básníci čekají na zázrak
Komedie, Česko, 2016, 120 min - Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti  letech sami
sebou  a  nerozlučnými  kamarády.  Jejich  nevyčerpatelný  smysl  pro  humor  i  schopnost
sebeironie,  možná  už  s  lehkým  nádechem  skepse,  jim  pomáhá  vyrovnat  se  s  jejich
neuspořádanými životy.

! sobota 23.07.2016 ! 21:10 Kobry a užovky
Drama/Komedie, Česko, 2015, 111 min (přístupné 15+) - Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve
svém vlastním životě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, cítí, že má poslední šanci
sám se sebou něco udělat. Naskytne se mu šance, kterou nehodlá promarnit. Jeho bratr Kobra
(Kryštof Hádek) je magor, nezodpověděné dítě a feťák, bydlící s věčně opilou matkou (Jana
Šulcová).

pátek 05.08.2016 21:00 Řachanda
Pohádka, Česko, 2016, 104 min - Pohádka o jedné rozmazlené princezně (Denisa Pfauserová) a
dvou kamarádech (Vladimír Polívka, Aleš Bílík), kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Když
se  tahle  trojice  ocitne  shodou  okolností  v  kouzelném Černém lese,  kde  žijí  podivné  lesní
bytosti,  kterým vládne Paní  lesa (Vilma Cibulková),  naučí  se  od nich to,  co je nedokázali
naučit lidé. Že tak, jak se chováme k ostatním, tak se chovají oni k nám. Neboli že co dáváš, to
se ti vrátí.

pátek 26.08.2016 21:00 Teorie tygra
Road movie / Komedie, Česko, 2016, 101 min - Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost.
Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová)
totiž  vždy rozhodovala  o  jeho životě,  stáří,  a  nakonec  i  o  tom, jak  a  kde  bude pohřbený.
Nerespektovala žádné jeho přání a touhu, v dobré víře, že ona sama vždy lépe než on ví, co je
pro něj dobré a správné. 
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