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Životní výročí - blahopřejeme

Červen Ladislav Melichar Bzová 65 let
Jan Bednář Bzová 88 let

Srpen Jaroslav Hubenka Běleč 89 let

Co se chystá

Pouťová mše v kapličce v Bělči se koná v úterý 27. září od 17:30 hodin.

V  sobotu  1.  října  dostanete  příležitost  provětrat  taneční  střevíce  na  pouťové  zábavě se
skupinou  Contraband.  Začínáme v 18:30, podle počasí buď na návsi nebo ve společenské
místnosti v Bělči.

Tradiční fotbalové utkání levé strany Bělče proti pravé straně startuje v neděli 2. října ve 14
hodin. Příjďte fandit svým zástupcům! A pokud nevíte, která strana je ta vaše, tak vězte, že levá
strana Bělče je ta, kde je požární nádrž.

Volby  do zastupitelstva Jihočeského kraje  a do Senátu Parlamentu ČR se  v  naší  obci
uskuteční ve dnech 7. – 8. října, případné druhé kolo senátních voleb ve dnech 14. – 15. října.

V pátek 28. října proběhne v rámci hasičské brigády svoz železného šrotu a elektroodpadu.

V sobotu 29. října ve 14 hodin začíná v Souhradech tradiční drakiáda. Připravte si draka.

Na  zájezd  na  muzikál  Osmý  světadíl vyrážíme  v  sobotu  19.  listopadu  cca  v  11:30.
Představení s písničkami od skupiny Elán začíná ve 14:30 v Divadle Kalich. Vstupenky v ceně
499 a 699 Kč objednávejte u starosty na tel. 724 189 517 do 30. září, dopravu hradí obec. Více
informací o představení naleznete ve zpravodaji na straně 11.

Pozvánky z okolí

„... To je jedna vdavekchtivá nevěsta a námluvy. Námluvy, na kterých se díky dohazovačce
Tekle schází vytříbená společnost nápadníků. Rozjíždí se partie plná velkých slov i zbabělých
gest...“  ochotnický  spolek  Blaník  Načeradec  uvádí komedii  Nikolaje  Vasiljeviče  Gogola
Ženitba. Představení se koná v sobotu 24. září v 19 hodin v sálu KD Vilice.

KČT Tábor a Farnost Mladá Vožice pořádají ve středu 28. září 8. ročník turistického pochodu
Svatováclavský výšlap. Nejkratší trasa měří 10 km, vede okolo hradu Šelmberk a pro děti je
na ní připravena stopařská hra. Další trasy měří 17, 18 a 21 km a zavedou vás na Blaník, do
Louňovic nebo na rozhlednu Kovářka. Dospělí se na trasách mohou zabavit i svatováclavským
kvízem. Start je od 8:00 na faře v Mladé Vožici, cíl je otevřen do 17 hodin.
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Aktuálně řešíme

Vážení spoluobčané,

letošní stavební sezóna pomalu končí, ale u nás se stále něco děje. Kulturní centrum Bzová
bylo stavebně dokončeno i zkolaudováno a je v plném neomezeném provozu. Most přes řeku
Blanici je stavebně dokončen a zkolaudován. Kolaudaci provedla Obec Běleč v rámci nechtěné
kompetence, kterou jsme získali kvůli chybě v novele zákona.

Máme podepsanou smlouvu na opravu komunikace Šelmberk, přesněji řečeno od Šelmberku
k Šebířovské silnici. K opravě dojde do konce října. Souběžně s opravou čistíme ve spolupráci
s SDH Běleč křoviny kolem komunikace tak, aby se vynaložené prostředky neutopily v hustém
křoví. Budeme na to potřebovat ještě jedno odpoledne, už teď hasičům předem děkuji.

Počátkem června proběhla v obci prohlídka komise soutěže Vesnice roku 2016. Na žádnou
stuhu jsme nedosáhli, získali jsme čestné uznání za citlivé odstranění povodňových škod.

Připravujeme výsadbu nového lesa,  resp.  necháme zalesnit  louku pod Bzovskou vodárnou,
která je minimálně 15 let neobdělávaná a zarostlá. Pozemek pro výsadbu lesa má cca 0,8 ha.
V těchto  dnech  probíhá  mulčování  metrových  podmáčených  travin,  pojde  k  odstranění
některých náletových dřevin a na jaře bude pozemek připraven k výsadbě. Při té příležitosti
obec shání nové pracovníky, kteří by měli zájem o sázení stromků a vyžínání křovinořezem.

Využili jsme změny zákona o pozemních komunikacích a požádali znovu o omezení tonáže na
komunikaci Běleč – Bzová, tranzitní dopravu chceme vytlačit na krajské silnice. Bohužel jak
Policie,  tak  hlavně  odbor  dopravy  Městského  úřadu  v  Táboře  naši  snahu  sabotují,  tudíž
přistoupíme k právnímu a mediálnímu tlaku. Proto se prosím nedivte některým krokům, které
bude vedení obce v příštích několika týdnech provádět.

Máme před dokončením veškeré dokumenty pro výkupy a směny pozemků pod komunikacemi.
Pozemky pod komunikacemi jsou rozloženy na 46 listech vlastnictví a potřebujeme získat přes
150 pozemků nebo částí pozemků, jenom na komunikaci Běleč – Bzová se jedná o 55 pozemků
a na komunikaci Běleč – Staniměřice dokonce o 76 pozemků. Snažíme se všechny směny dělat
současně, protože nejsme schopni nahrazovat malé pozemky, od jednoho majitele potřebujeme
získat všechny pozemky najednou, abychom mohli nabídnout adekvátní protihodnotu. Získali
jsme zatím pouze 7% potřebných pozemků, na dalších 17% jsme dohodnuti, o dalších 27%
jednáme,  u  49% pozemků čekáme na  poslední  geometrický  plán  nejsložitějšího  případu  –
komunikace do Staniměřic. Proto bych chtěl všechny majitele požádat, aby nám pokud možno
vyšli vstříc, protože bez pozemků nebude dotací a bez dotací nebudeme schopni komunikace
uvést do stavu, za který bychom se nemuseli stydět.

Tak jako končí sezóna stavební, končí pomalu i sezóna kulturních akcí. Letošní provoz letního
kina popisuji dál podrobně na straně 6, ale můžeme být na sebe všichni pyšní, protože Letní
kino Běleč se stalo pojmem a je to jen zásluha všech, kteří se na organizaci podílí.

Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Spousta zábavy ve Funparku Žirafa

Dne 18. června se
povedlo  uskute-
čnit  zájezd  pro
děti.  Tentokrát los
padl  na  Funpark
Žirafa v pražských
Čestlicich.
Autobus  s  54
místy se zaplnil do
posledního  míste-
čka.  Z tohoto
počtu bylo 32 dětí
a  zbytek  dospělé
doprovody.
Zúčastnily  se  děti
od  2  do  14  let.
Atrakce  v  parku
jsou  téměř  vše-
chny pod střechou
a  spíše  zaujmou
mladší školní věk,
protože  obsahují

různé skluzavky, prolézací sestavy, nafukovací hrady, zvířecí pomalé kolotoče, sjezdovku na
duše a jezdící zvířátka. Toto vše se nachází v přízemí, kde je také velký prostor pro rodiče,
kteří čekají na své potomstvo s příjemnými restauracemi, které nabízí všelijaké občerstvení. V
prvním patře se můžeme setkat asi s 5 automaty, na kterých lze hrát, ovšem za mince, dále
vláček  a autíčka. Pro větší děti je zde možnost zapojit se do Laser game místnosti, kde za
poplatek bojují  2  týmy zbraněmi s laserovými paprsky.  Kdo rád kino s určitým počtem D-
zážitků, mohl vyzkoušet místní 9D kino. Kromě klasického 3D ještě šlo zažít vítr, déšť, mlhu,
sníh, vibrace a náklony sedadla do stran. Plni zážitků a dojmů jsme zvedli kotvy v 15h a v půl
páté jsme dorazili do Bělče.

Mirka Čechová

Otevření klubovny ve Bzové

Není v naší  obci  tolik míst,  kde by bylo možno uskutečnit  a dotáhnout do zdárného konce
nápad,  jenž  by mohl  sloužit  všem,  kteří  zde  žijí,  víkendují,  projdou,  projíždějí,  navštěvují
zdejší místa.
Už  hodně  let  dřímal  v lidech  žijících  ve  Bzové,  ten  zmiňovaný  nápad,  a  tím byla  nějaká
místnost,  bouda,  buňka,  špeluňka…., názvy byly různé,  ale  závěr stejný a  to  – mít  se  kde
scházet.
Při  debatujících  večerech  s místním  zastupitelstvem  přišlo  to  dlouho  očekávané  ano.  Po
vystřízlivění z onoho ano tu byl najednou fakt, že ona budoucí klubovna není kde vybudovat.
Zde  je  na  místě  za  všechny  dnešní  návštěvníky  naší  klubovny  poděkovat  těm,  kteří
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v krátkodobě po oslovení se rozhodli tak, jak se rozhodli a svůj pozemek odprodali obci. Velké
poděkování tedy patří Pavlovi a Haně Rychlým. 
Po nutných povoleních začala vlastní  stavba,  která byla někým zatracovaná a druhým zase
netrpělivě očekávána. Názor máme každý jiný a to je asi taky dobře. Kdo jste alespoň občas
sledoval firmu KAVAS, tak určitě budete souhlasit s tím, že to jsou lidé na svém místě a i jim
patří velké díky.
Dnes je tomu čtvrt roku, kdy byla zdejší klubovna oficiálně uvedena ve svůj život a toho dne
2. července tu bylo rušno a veselo. I nebe se divilo co se tu dole na zemi děje a tak sluníčko
odstrčilo mraky a dívalo se na nás v rozzářené náladě. 
Po přivítání všech přítomných paní místostarostkou Hanou Rychlou bylo předáno slovo panu
starostovi Stanislavu Šmejkalovi, který seznámil všechny posluchače touto stavbou klubovny
od plenek až po finální výrobek. Poté už přišla na řadu kultura, kterou rozjel houf mladých
muzikantů, pod taktovkou Mirky Kuklové. Potlesk jim patřil jistě po právu. Poprvé a s napětím
sledovali všichni přítomní bojové kousky členů Taekwon-do, které měla ze vší autoritou na
povel  mladá  a  nadějná  bojovnice,  mistryně  republiky  Blanka  Svatková.  I  jim patřil  velký
potlesk.  Nafukovací  hrad,  který byl vstupní branou k nové klubovně se stal  útočištěm těch
nejmenších a bylo na nich vidět, že si tento den opravdu užívají. Na řadu také přišel náš DJ
Honza Kvítek, který to prostě umí a je na něm vidět, že ho to baví. DJ svou produkcí uvolnil
všechno napětí a jeho desky přinesly pohodu. Zábavu dál střídala živá hudba.
Nebe bylo smutné z toho, že nemůže být taky tam dole a spustilo se v pláč. To už ale nemohlo
vadit  nikomu  z nás,  pokračovalo  se  do  pozdních  hodin.  Všem  pořadatelům  patří  taktéž
poděkování. 
Je moc příjemné vidět jak si lidé užívají letních večerů a při rozpravách na terase klubovny
pozorují  ty nejmladší při  dovádění na dětském hřišti.  A když řečeno lidově ”hrábne“ Karel
Vepřek do strun jeho kytary, tak se opravdu nechce domů.
Rád bych popřál této stavbě, ať je pevná jako skála a dělá radost těm, kteří ji budou užívat. 
Ještě jedno konečné a velké poděkování všem těm, co měli na tomto nápadu a stavbě samotné
jakýkoliv podíl.

Díky vám
Občan Bzové
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Letní kino v roce 2016

Letní kino Běleč vstoupilo do sezóny 2016 s novým programem, který byl pro celé léto vybrán
již  počátkem června.  Na  základě  nabídek  distributorů  a  našich  finančních  možností  jsme
vybrali čtyři letošní novinky a jeden loňský film. Během června proběhla distribuce plakátů do
60 nejbližších vesnic a měst a rozjeli jsme i odzkoušenou propagaci přes Facebook. Protože
nechceme  konkurovat  sobotním  tanečním zábavám,  promítáme  pravidelně  v  pátek,  pouze
v jednom případě jsme skupině KEKS ustoupili na sobotu. Obecní rozpočet si na půjčení filmů
připravil 15 000 Kč s tím, že očekávané příjmy z dobrovolného vstupného byly 10 000 Kč. I
proto jsme si mohli dovolit dražší novinky, které dosud nejsou v distribuci na DVD.

A protože naše letní kino není jenom o filmech, podařilo se nám díky Mirce Čechové zajistit na
začátku  sezóny  již  tradiční  pěvecký  koncert  mladovožických  učitelek  a  před  posledním
představením i předtančení taneční skupiny Čtverylka z Tábora. I hasiči si připravili novinku a
na každý z pěti filmů nasadili jiný tým, který návštěvníky obsluhoval. Celkem do realizace
letního kina bylo zapojeno cca 50 lidí a výsledek jejich práce byl znát. Ceny za občerstvení
zůstaly na loňské úrovni,  dobrovolné vstupné také zůstalo zachováno a na počátku léta  se
zdálo, že sezóna 2016 bude velmi podobná sezóně loňské. Ale v tom jsme se docela spletli.

Prvním  filmem  sezóny  byla  24.  června  česká  komedie  Dvojníci.  Režisér  Jiří  Chlumský,
scénárista  Petr  Hudský a  kameraman Asen Šopov natočili  povedenou oddychovou zábavu.
Herecké  mistrovství  Ondřeje  Sokola  a  Jakuba  Koháka  sice  neosloví  každého,  ale  mafián
v podání Petra Nárožného nám asi zůstane dlouho v paměti. Na film přišlo velmi pěkných 180
diváků, vstupné činilo 3 652 Kč, náklady na půjčení filmu 2 420 Kč. Vyrovnali jsme loňský
rekord v návštěvnosti a poprvé překonali rekord v tržbách.

Druhým filmem, prvním prázdninovým, byla 8. července česká komedie, šestý díl „Básníků“
s názvem Jak básníci čekají na zázrak. Režii filmu zajistil tradičně Dušan Klein, který spolu
se scénáristou Ladislavem Pecháčkem a kameramanem Peterem Beňou, za doprovodu hudby
Jaroslav Uhlíře a Ondřeje Brzobohatého, vytvořili šestý díl řady, který aspoň z mého pohledu
překonal všechny předešlé. Nebylo to jen skvělými hereckými výkony Pavla Kříže, Davida
Matáska, Lindy Rybové a velkého množství starých známých ale i nových tváří, celý film by
velmi odlehčený a děj reagoval na minulé díly příjemným a kupodivu nekřečovitým způsobem.
Připsali jsme si nový návštěvnický i kasovní rekord, na představení dorazilo 237 diváků a při
stejné ceně filmu 3 630 Kč jsme utržili 4 751 Kč.

V sobotu  23.  července  jsme  promítali  loňské  drama  režiséra  Jana  Prušinovského  (scénář
Jaroslav Žváček,  kamera Petr  Koblovský)  Kobry a užovky,  které je postaveno na herectví
bratří  Matěje a Kryštofa Hádkových. Děj, který by si své publikum našel spíše ve velkých
městech  nebo v severních  Čechách,  byl  odlehčením pro  organizaci  i  obecní  kasu.  Na film
dorazilo podprůměrných, byť i tak slušných, 113 diváků a tržba 3 020 Kč při ceně filmu 1 815
Kč stále znamenala finanční plus. Druhým pozitivem bylo zjištění, že diváci hledají i jiné filmy
než tradiční komedie nebo pohádky.

A právě pohádka  Řachanda měla být podle našich odhadů vrcholem sezóny. 5. srpna jsme
promítali  dílo  režisérky  Marty  Ferencové,  scénáristy  Daniela  Miňovského  a  kameramana
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Petera Bencsíka. Oproti loňské pohádce Tři bratři  šlo subjektivně o něco horší film, přesto
řemeslně dobře zvládnutý a myslím, že měl právo být u nás promítán. Tento film provázela
letos na Mladovožicku nepřízeň osudu. V Mladé Vožici  selhala technika,  u nás zase skoro
selhalo počasí. Teprve dvě hodiny před plánovaným promítáním jsme za pomoci meteoradaru,
modelu Aladin a odborným zkoumáním mraků rozhodli, že do toho jdeme a promítat se bude.
V tu dobu na nás ještě dopadaly poslední kapky podvečerního deště. Deset minut po začátku
promítání nás minula jedna přeháňka asi o 10 km, v polovině filmu jsme s obavami sledovali,
jako  mezi  Františkovem a  Elbančicemi  prší.  Třetí  vlna  se  před  koncem filmu zastavila  za
Táborem a u nás jenom lehce mžilo. I za těchto divokých podmínek parkovalo na návsi 50 aut,
na lavicích a křesílkách sledovalo film 224 diváků, a my jsme utržili 4 961 Kč při nákladech na
půjčení 3 630 Kč. Obecní kasa se smála, v tomto okamžiku bylo kino v plusu a bylo jasné, že
veškerá  tržba  z  posledního  filmu  bude  čistým  ziskem  a  bude  ji  možno  investovat  do
technického zajištění. 

Posledním filmem sezóny byla 26. srpna novinka  Teorie tygra scénáristů Radak Bajgara a
Mirky Zlatníkové, kterou Radek Bajgar i režíroval, za kamerou stáli Vladimír Holomek a Petr
Koblovský a hudební doprovod připravil  Jan P. Muchow. Plejáda nejlepších českých herců,
z nichž  vyberu  jen  ty  nejvýraznější  –  Jiřího  Bartošku,  Elišku  Balzerovou  a  Tatianu
Vilhelmovou, bezchybně zvolené společenské téma vztahů v rodině a celkově velmi povedený
příběh nás zaujal už při výběru na jaře. Recenze a reakce diváků, kteří film navštívili v kinech,
nám dávaly naději, že právě tento film bude skutečným vrcholem sezóny. Film, ve kterém se
hodně lidí pozná, ale téměř každý tam pozná někoho známého, kamaráda, souseda, příbuzného,
není na českém trhu každý rok. Film Teorie tygra se povedl, myslím, že šlo o nejlepší film
v celé historii letního kina v Bělči.
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Počasí  se  na  nás  smálo,  a  protože  se  aspoň  jedna  návštěva  letního  kina  v  Bělči  stala  na
Mladovožicku  de  facto  společenskou  povinností,  ve  večerních  hodinách  vypukl  na  návsi
masakr. Dál už jen řečí čísel: 90 aut (+ 2 karavany a několik motocyklů), 347 diváků, tržba
10 042 Kč (náklady 3 630 Kč), vypilo se 4,5 sudu piva, snědlo 80 párků v rohlíku a 80 klobás.
Už když byly lavice téměř obsazené, hlásily motorizovaní kamarádi, že od Mladé Vožice stále
proudí davy diváků. Na začátku představení byla náves narvaná k prasknutí, reproduktory jely
naplno,  obsluha  nejdříve  nestíhala  a  ke  konci  neměla  skoro  co  prodávat.  Po  skončení
představení  zůstalo  cca  100  lidí  na  místě  a  promítání  se  proměnilo  v  pěkný  večer  na
popovídání. Poslední představení bylo ve všech směrech rekordní a konečně víme, co znamená
překročit kapacitu našeho kina.

Jak jsem už psal, Letní kino Běleč se stává společenským pojmem, upoutávky nám zajišťuje
Táborský  deník,  Týdeník  Táborsko  nebo  Načeradské  noviny,  některé  filmy  propagovalo  i
Rádio Blaník. V Táborském deníku vyšel o letním kině hezký článek, jeho autor dokonce na
další představení vzal celou rodinu. Diváci se nám sjíždí z několika krajů, nejvzdálenější byla
asi divačka z Plzně. Celkem jsme obsloužili 1 101 diváka a hlavně si užili pět skvělých večerů
ve společnosti přátel a kvalitní kultury.

Tímto bych chtěl  poděkovat  divákům,  kteří  nás  aspoň  jednou navštívili,  a  kteří  šíří  dobré
jméno  našeho  letního  kina  svým  přátelům  a  známým.  Chci  poděkovat  spoluobčanům  za
pochopení,  protože pět letních večerů je v Bělči vše, jenom ne klid a ticho. A hlavně chci
poděkovat  každému,  kdo  byť  i  sebemenším  kouskem  pomohl  celý  projekt  letního  kina
rozběhnout a udržet v provozu. Nejsem schopen jmenovat každého ani nejsem schopen uhlídat,
kdo kolik udělal  práce, ale jakákoliv práce při  přípravě a úklidu je důležitá,  od natažení a
sklizení  plátna, roznesení a uklizení  lavic,  přes přípravu stánků, obsluhu na stáncích až po
úklid po akci a třídění odpadu. A protože je většina práce udělána pod Sborem dobrovolných
hasičů v Bělči, patří můj dík i tomuto spolku, který si stále drží prim v počtu a kvalitě úspěšně
realizovaných akcí v Bělči.

Vám všem patří můj neskonalý respekt, protože se nám všem podařilo vybudovat za tři roky
značku, která je známa široko daleko. Je velmi příjemné po několika týdnech přijít poměrně
daleko od domova na jednání a zjistit, že partneři Obec Běleč dávno znají, protože tam „přece
jezdí do letního kina“. A je příjemné, když nás kolegové starostové žádají o pomoc s realizací
podobného projektu.

Co říci závěrem? Letošní sezóna hodně posunula laťku a bude velmi obtížně letošní úspěch
zopakovat. Už teď se těšíme na sezónu 2017, doufáme, že se nám podaří opět zlepšit služby,
technické zázemí i snad budeme mít šťastnou ruku při výběru filmů, aby se vám líbily, aby byly
dobré a abychom prožili opět několik hezkých večerů ve společnosti kvalitní kinematografie. A
na vás čtenáře mám prosbu. Pokud během zimy a brzkého jara narazíte na kvalitní premiérový
film,  který  by  nám neměl  uniknout,  dejte  nám vědět  –  osobně  telefonem,  e-mailem,  přes
Facebook, pokusíme se na film dojet podívat, abychom jej mohli zařadit do příštího programu.

Stanislav Šmejkal
starosta obce Běleč

ale hlavně: kinař
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Pouť do Šebířova
3. července v 8h byl sraz u bzovské kapličky
pro  všechny  zájemce  o  procesí  ze  Bzové  do
Šebířova. Nejdříve přišlo jen 5 lidí a vypadalo
to,  že  průvod  nebude,  ale  kolem  8:30  se
přihrnulo dalších 30 občanů. Nejprve promluvil
pan Radek Malotín a pak zazněla píseň o Marii
v podání pana Karla Vepřeka. Poté se průvod
správně seřadil a za zpěvu písní jsme se vydali
na  cestu.  Celkem  při  třech  zastaveních-  na
Střelnici,  v  Kamení  a  U Šebířovského  mlýna
jsme vyslechli milá slova p. Malotína spolu se
zpěvem  a  hrou  na  kytaru  nebo  harmoniku
p. Vepřeka.  Za řekou v  Šebířově  celé  procesí

přivítal p. farář Karas a společně jsme došli do kostela, kde byla sloužena mše. Celé dopolední
putování bylo příjemné i proto, že zavládlo slunečné počasí s letní teplotou 20 stupňů. Věřím,
že obliba této kulturně společenské akce vzrůstá a příští rok se zúčastní ještě více občanů.

Mirka Čechová

Železný hasič Běleč 2016

Nedílnou součástí léta je i zápolení hasičů a hasiček o titul Železný hasič Běleč. Letošního
ročníku soutěže se zúčastnilo 9 žen a 16 mužů. Některé disciplíny byly od minula upraveny –
třeba figurína,  kterou ke konci  závodu tahají  muži,  nám letos zhubla na 50 kg,  ženám byl
povolen start bez rukavic. Všichni závodníci se s tratí úspěšně vypořádali – v minulých letech
se většinou lámal chleba na bariéře a na již zmiňované figuríně. V kategorii žen obhájila loňské
prvenství Kateřina Šandová z Kondrace, další místa patřila Jitce Jandové z Kondrace a Pavle
Michalové  z  Makova.  Ze  zdravotních  důvodů  letos  mezi  ženami  nebyla  žádná  domácí
závodnice. V kategorii mužů držel po svém výkonu dlouho první místo Michal Mareš z Bělče,
ale  zejména  strhujícím
finišem  za  podpory  řady
fanoušků  jej  o  vítězství
velice  těsně  připravil  Jan
Kopecký z Řemíčova.  Třetí
místo  obsadil  Martin  Deré
soutěžící  také  za  SDH
Běleč.  Dále  nás  skvěle
reprezentovali  5.  Marcel
Fiala a 6. Jiří Javorský.
V příštím zpravodaji se pak
můžete  těšit  na  shrnutí
působení  našich  hasičů  a
hasiček  v  dalších
sportovních  kláních  na
vrcholové úrovni.
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Ohlédnutí za létem ve Bzové

Léto uteklo jako voda, děti si už znovu vyzkoušely školní lavice. My starší si i při odpolední
kávě postesknem, jak rychle léto uběhlo, a rozjímáme, jaké vlastně bylo. Pro někoho bylo dost
mokré  a  měl  trávu  pro  králíky,  pro  jiného  bylo  moc  mokré  a  musel  pořád  sekat  zahradu.
Jednomu moc pršelo a nemohl se koupat, jinému zase málo pršelo a nerostly houby. Jen dětem
určitě vyhovovalo. Byly prázdniny, přijeli  jim noví prázdninoví kamarádi a mohli si  užívat
dětských her, jako ostatně každé léto. V jednom bylo letošní léto pro bzovské děti určitě lepší -
měly klubovnu. Klubovnu si  jaksepatří  užívaly, a to téměř každý den. Byla pro ně místem
setkávání a vítaným zázemím při hrách na tenisovém i dětském hřišti. Pro tatínky a dědečky
dětí bylo letošní léto také určitě lepší - měli klubovnu. Ještě loni museli hlídat děti. Letos také
museli  hlídat,  ale  hlídali  je  z terasy  klubovny  a  to  bylo  o  něčem  jiném.  Rádi  převzali
zodpovědnost za ratolesti, vyvedli je na hřiště, a přitom si užívali svá dvě piva.

Maminky a babičky je brzy následovaly a přišly na své večerní dvě deci. Občas některé dítko
vyrušilo rodiče a přiběhlo se napít, jiné chtělo na záchod anebo si přišlo pobrečet nad rozbitým
kolenem.  Pak  honem zpátky do  víru  dětských  her.  Po  setmění  se  děti  často  přesunuly  do
klubovny a věnovaly se stolnímu tenisu anebo šachům, některé zůstaly na terase a zvědavě
naslouchaly vyprávění starších. V tu chvíli  nebylo na terase kam sednout.  Často s večerem
zazněla  Járova  harmonika  anebo  Karlova  kytara.  Karel  vždy  uměl  zahrát  dětem něco  jim
blízkého a  naprosto  si  je  získal.  Nejdříve s ním zpívali  známí dětští  talenti,  pak se  přidali
ostatní  a  oči  všem jen  zářily.  Ještě  pro  někoho  bylo  letošní  léto  lepší  -  pro  organizátory
bzovských akcí. Každoroční nohejbalový turnaj, pouťová zábava, dětská šipkovaná a dětský
den  se  jednodušeji  organizovaly  s vědomím zázemí  klubovny.  Ta  byla  vždy  pojistkou  při
špatném počasí a jaksi  automaticky shromaždištěm i cílem všech akcí.  Schází se stále více
návrhů na pořádání dalších akcí. Bude určitě nějaké cvičení žen, posvícenská veselice, pečení
ryb, zvěřinové a vepřové hody a mnoho dalších.

Troufnu si napsat, že většina Bzováků si na klubovnu zvykla a bere ji za svou. Svědčí o tom
množství  darů  na  dovybavení  a
všeobecná  ochota.  Objevila  se
lednička,  tenisový  stůl,  dvě
kytary,  šachy,  nádobí,  nože,
půllitry, kytky, podtácky a kromě
jiného  i  velká  sada  skleniček se
zlatým  lemováním.  K  úklidu  a
správě klubovny se také přihlásili
téměř  všichni  trvale  bydlící  a
velmi  ochotně  a  zodpovědně  ke
službám  přistupují.  Největším
důvodem  k radosti  je  asi  naše
samoobsluha.  Všichni  si
konzumují, všichni si konzumaci
pečlivě zapisují a všichni si účty
zodpovědně  sami  platí.  Myslím,
že na sebe můžeme být pyšní.
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Závěrem musím zavzpomínat na časy dávno minulé. Mezi Smrčinovou stodolou a silnicí kdysi
bývala stará budova. Měla popisné číslo 10 a říkalo se jí „Richtrovna“ anebo „Pastouška“.
Matně si vzpomínám, že v ní byla jedna velká místnost, nějaká kolna. Ve velké místnosti bylo
rádio,  stůl  s  několika židlemi a tam chodili  chlapi  večer na karty. Touto cestou bych chtěl
poděkovat všem, kdo se na stavbě klubovny podíleli - protože chlapi ve Bzové po 55 letech už
zase mají kam chodit na karty.

Pavel Rychlý

Muzikál Osmý světadíl

Nejslavnější písničky skupiny Elán doprovázejí příběh ze současnosti. Mladá dívka se zřekne
rodiči podporovaného vztahu s mužem z lepších kruhů a s novým přítelem se poddává upřímné
touze bez ohledu na  společenské předsudky, zdraví či důsledky. Jejich milenecká idyla sice
dosáhne  naplnění,  ovšem štěstí  může  být  pomíjivé… Děj  muzikálu   je  volně  inspirovaný
románem francouzského dramatika Alexandra Dumase ml. Vznešenost odvrácené tváře osudu
povyšuje příběh o dámě s kaméliemi na nadčasový příběh lásky.

"Chtěli  jsme se přiblížit  klasickým kusům světového muzikálového repertoáru, ctíme jejich
styl. Osmý světadíl se opírá o kvalitní muziku i texty a o silný příběh. Vedle pěveckých čísel
v něm najdou velký prostor tanec i činoherní party. Věříme, že dokážeme diváky rozesmát, ale
také dojmout. Kapela Elán a texty Borise Filana v sobě nesou mnohá poselství. Jejich písničky
vyprávějí příběhy, které jsme všichni prožili nebo prožíváme. Už proto je krásné tento muzikál
připravovat," říká režisér a choreograf Ján Ďurovčík.

Obsazení: Michaela Tomešová, Tomáš Savka, Tomáš Löbl, Jan Kříž, Alžběta Stanková, Jan
Révai, Juraj Bernáth, Viktor Antonio a další

zdroj: www.divadlokalich.cz
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Pečovatelská služba Mladá Vožice

Jste senior nebo osoba plně invalidní a Vaše soběstačnost poklesla? 
Již nezvládáte osobní hygienu, potřebujete pomoc při oblékání, při samostatném pohybu, je pro
Vás obtížné denní vaření oběda, úklid domácnosti, nezvládáte zajistit si nákup, dojet k lékaři,
pro  léky do  lékárny,  vyřídit  své  další  záležitosti  v Mladé  Vožici  apod.?  Cítíte  se  osaměle,
potřebujete, aby na Vás někdo pravidelně dohlédl?
S těmito, ale i  dalšími úkony Vám může pomoci Pečovatelská služba Města Mladá Vožice,
která plánuje poskytování péče i pro občany v okolních obcích.
Obědy  Vám  můžeme  přivézt  z Mladé  Vožice  (ze  školy,  Agrospolu,  Koh-i-nooru  nebo
z restaurace), vybrat si můžete dle jídelníčku, příp. po další dohodě i ze stravovny ve Vaší nebo
sousední obci. Žádná ze stravoven ale zatím není schopna zajistit dietní stravu.
Současné ceny – dovoz oběda 20,- Kč za 1 porci;  pomoc při oblékání a pomoc při osobní
hygieně 88,- Kč za hodinu; běžný úklid 88,- Kč za hodinu; pochůzky 40,- Kč za hodinu; běžné
nákupy 48,- Kč za hodinu; praní prádla 28,- Kč za 1 kg suchého prádla, se žehlením 48,- Kč za
1 kg suchého prádla; doprovod 88,- Kč za hodinu; dohled 96,- Kč za hodinu; doprava klienta
autem do Ml. Vožice 9,- Kč za km atd.
Kompletní  výčet  úkonů  a  jejich  cen  a  další  potřebné  informace  naleznete  na  www.mu-
vozice.cz v sekci Pečovatelská služba, kontaktovat můžete také sociální pracovnici Bc. Evu
Novotnou na tel. 381 201 918. Svůj zájem o tuto službu nahlaste svému starostovi, který nám
Vaše požadavky předá. 

Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 20. zasedání dne 26. května 2015
1. určilo  ověřovateli  zápisu  Hanu  Rychlou  a  Zdeňka  Kubáleho  a  zapisovatelem Stanislava

Šmejkala,
2. schválilo program 20. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. vzalo na vědomí finální návrh zadání změny č. 2 ÚP Běleč dle přílohy tohoto zadání, vč.

toho, že krajský úřad nepožadoval posouzení vlivů na ŽP ani na soustavu NATURA 2000 a
vč. toho, že se navrhuje vyhovět požadavku p. Luboše Bartůňka na zahrnutí návrhu rybníku
na  pozemcích  p.  č.  1284/63  a  1284/62  do  řešení  změny,  schválilo  zadání  změny  č.  2
územního  plánu  Běleč,  uložilo  starostovi  obce  zajistit,  prostřednictvím  pořizovatele,
zpracování návrhu změny č. 2,

4. schválilo účetní závěrku obce za rok 2015,
5. projednalo Závěrečný účet Obce Běleč a souhlasilo s celoročním hospodařením obce bez

výhrad,
6. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31. březnu 2016,
7. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 31. březnu 2016,
8. schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s KAVAS a.s. - navýšení ceny o 36 022 Kč bez

DPH, tj. 43 587 Kč vč. DPH, cena celkem bez DPH je 2 188 530,-Kč, cena celkem včetně
DPH 2 648 121,-Kč,

9. schválilo  rozpočtové  opatření  4/2016  –  zvýšení  příjmů  o  61 208  Kč,  zvýšení  výdajů  o
110 608 Kč, snížení  výdajů o 49 400 Kč, změny ve výdajích v rámci  paragrafů ve výši
23 757 Kč,
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10. vyřadilo  drobný  majetek  inv.  číslo  2007-001  Travní  sekačka  XS55MBS/CAL534TR  k
1. červnu 2016 a schválilo její odprodej Petru Skyvovi, bytem Běleč 43 za cenu 50 Kč.

Zastupitelstvo obce na svém 21. zasedání dne 30. června 2016
1. určilo  ověřovateli  zápisu  Jaroslava  Čecha  a  Marcela  Fialu  a  zapisovatelem  Stanislava

Šmejkala,
2. schválilo program 21. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky v zakázce „Oprava místní komunikace 4c v k.ú.

Běleč u Mladé Vožice“ a uzavření smlouvy s SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599 za
cenu 2 335 846,05 Kč vč. DPH,

4. vzalo na vědomí rozpočtové opatření 5/2016 – zvýšení příjmů i výdajů o 12 100 Kč, změny
ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 6 000 Kč,

5. schválilo rozpočtové opatření 6/2016 – zvýšení příjmů o 2 650 374 Kč, snížení  příjmů o
45 000 Kč, zvýšení výdajů o 2 635 524 Kč, snížení výdajů o 30 150 Kč, změny ve výdajích
v rámci paragrafů ve výši 5 000 Kč.

Zastupitelstvo obce na svém 22. zasedání dne 21. července 2016
1. určilo  ověřovateli  zápisu  Zdeňka  Kubáleho  a  Hanu  Rychlou  a  zapisovatelem Stanislava

Šmejkala,
2. schválilo program 22. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. vzalo na vědomí rozpočtové opatření 7/2016 – zvýšení příjmů o 9 600 Kč, zvýšení výdajů

o 16 600 Kč,  snížení  výdajů  o  7 000  Kč,  změny  ve výdajích  v  rámci  paragrafů  ve  výši
21 500 Kč,

4. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30. červnu 2016,
5. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 30. červnu 2016,
6. obce vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru z 2. července 2016,
7. obce schválilo kupní smlouvu na nemovitou věc s Miroslavou Svatkovou, bytem Smilovy

Hory 28, na nákup 14 pozemků o celkové ploše 4195 m2 za 85 000 Kč s tím, že obec zaplatí
náklady spojené s převodem,

8. obce schválilo záměr směnit pozemky parcelní číslo 1106/1, o výměře 1293 m2, trvalý travní
porost, parcelní číslo 1107/1, o výměře 1831 m2, orná půda, parcelní číslo 1107/2, o výměře
2286 m2,  trvalý  travní  porost,  parcelní  číslo  1699/18,  o  výměře  941 m2,  ostatní  plocha,
ostatní  komunikace,  parcelní  číslo  1699/19,  o  výměře  194 m2,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, parcelní číslo 1699/21, o výměře 2299 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
parcelní číslo 981/1, o výměře 504 m2, orná půda, parcelní číslo 981/2, o výměře 339 m2,
trvalý  travní  porost,  parcelní  číslo  981/3,  o  výměře  72 m2,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace,

9. obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí s Karlem Štekerem, majitelem domu č.p.  18
v Bělči.

Zastupitelstvo obce na svém 23. zasedání dne 25. srpna 2016
1. určilo  ověřovateli  zápisu  Tomáše  Kubáleho  a  Hanu  Rychlou  a  zapisovatelem Stanislava

Šmejkala,
2. schválilo program 23. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. souhlasilo s předloženým zápisem do kroniky obce za rok 2015,
4. vzalo na vědomí rozpočtové opatření 8/2016 – zvýšení a snížení výdajů o 1 800 Kč, změny
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ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 20 340 Kč,
5. schválilo rozpočtové opatření 9/2016 – zvýšení příjmů a výdajů o 300 400 Kč, změny ve

výdajích v rámci paragrafů ve výši 3 400 Kč,
6. schválilo  žádost  Státnímu  pozemkovému  úřadu  a  souhlasilo  s  bezúplatným  převodem

pozemků parcelní  číslo  1284/39,  vodní  plocha,  vodní  nádrž  umělá,  o  výměře  360  m2 a
parcelní číslo 1284/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 123 m2, vše v katastrálním území
Běleč u Mladé Vožice,

7. schválilo žádost Státnímu pozemkovému úřadu a souhlasilo s bezúplatným převodem části
pozemku parc. č. 1091/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 166 m2, v katastrálním území
Běleč u Mladé Vožice,

8. schválilo  žádost  Státnímu  pozemkovému  úřadu  a  souhlasilo  s  bezúplatným  převodem
pozemku parcelní číslo 978/4, ostatní plocha, zeleň, o výměře 311 m2, v katastrálním území
Běleč u Mladé Vožice,

9. schválilo  žádost  Státnímu  pozemkovému  úřadu  a  souhlasilo  s  bezúplatným  převodem
pozemků parcelní číslo 1699/36, orná půda, o výměře 725 m2, parcelní číslo 1699/46, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m2, parcelní číslo 1699/47, ostatní plocha, silnice, o
výměře 41 m2,  parcelní  číslo 1699/49,  ostatní  plocha,  silnice,  o výměře 108 m2,  parcelní
číslo  1699/60,  ostatní  plocha,  silnice,  o  výměře  531  m2,  parcelní  číslo  1699/63,  ostatní
plocha, silnice, o výměře 241 m2 a parcelní číslo 1699/73, ostatní plocha, silnice, o výměře
92 m2, vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice.

10. schválilo kupní smlouvu na nemovitou věc s Lubošem Bechyně, bytem Míšovická 454,
Praha  5  Zličín,  na  nákup  pozemku parcelní  číslo  1314/2,  trvalý  travní  porost  o  výměře
543 m2 a  části  pozemku  parcelní  číslo  1314/1,  orná  půda,  o  výměře  233  m2,  vše  v
katastrálním území Běleč u Mladé Vožice, za celkovou kupní cenu 15 520 Kč s tím, že obec
zaplatí náklady spojené s převodem,

11. schválilo záměr směnit pozemky parcelní číslo 277, o výměře 1267 m2, orná půda, parcelní
číslo 282, o výměře 1143 m2, ostatní plocha, neplodná půda, parcelní číslo 1641/6, o výměře
60 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, parcelní číslo 1641/7, o výměře 40 m2, ostatní
plocha, manipulační plocha, a část pozemku parcelní číslo 1641/1 o výměře 1161 m2, ostatní
plocha, jiná plocha, vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice,

12. schválilo  vyřazení  majetku inv.  č.  1937-001 (most  přes řeku Blanici  pod Šelmberkem),
v pořizovací hodnotě 910 Kč (odpis 905 Kč), a to k 31. srpnu 2016,

13. schválilo vyřazení majetku inv. č. 1969-001 (Polní cesty 15,35 ha), v pořizovací hodnotě
13 247  Kč  (odpis  12 418  Kč),  vyřazení  majetku  inv.  č.  2012-009  (Dopravní  značení),
v pořizovací hodnotě 40 500 Kč (odpis 7 051 Kč), navýšení hodnoty majetku inv. č. 1973-
002 (Komunikace 1b Běleč – Bzová) o 12 803,50 Kč, odpisu o 2 648 Kč, navýšení hodnoty
majetku inv. č. 1997-001 (Komunikace 1c Běleč náves) o 4 798,20 Kč, odpisu o 1 599 Kč,
navýšení hodnoty majetku inv. č. 2000-001 (Komunikace 2c Běleč Souhrady) o 3 261,80
Kč, odpisu o 1 204 Kč, navýšení hodnoty majetku inv. č. 2016-001 (Komunikace 3c Běleč
Obícka)  o  1 557  Kč,  odpisu  o  1 460  Kč,  navýšení  hodnoty  majetku  inv.  č.  2002-001
(Komunikace 5c Bzová náves) o 8 332,90 Kč, odpisu o 3 149 Kč, navýšení hodnoty majetku
inv. č. 1999-001 (Komunikace 6c Běleč Jalovčí) o 6 993,90 Kč, odpisu o 1 647 Kč, navýšení
hodnoty majetku inv.  č.  1998-001 (Komunikace ÚK17 Bzová kolem č.p.  21)  o 178 Kč,
odpisu o 167 Kč, zařazení majetku inv. č. 2016-006 (Komunikace 4c Šelmberk), v hodnotě
11 990,90  Kč,  odpis  5 566  Kč,  zařazení  majetku  inv.  č.  2016-007  (Komunikace  ÚK10
Elbančice zámeček), v hodnotě 2 913,80 Kč, odpis 1 171 Kč, zařazení majetku inv. č. 2016-
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008 (Komunikace ÚK19 Bzová kolem čp. 17), v hodnotě 478 Kč, odpis 448 Kč, zařazení
majetku inv. č. 2016-009 (Komunikace ÚK25 Šelmberk ke hradu), v hodnotě 214 Kč, odpis
201 Kč, a to k 31. srpnu 2016,

14. schválilo  částečné  vyřazení  majetku  inv.  č.  2002-009  Dětské  hřiště  Běleč  ve  výši
70 258,50 Kč  a  vyřazení  majetku  inv.  č.  2014-028  Dětské  hřiště  Běleč  zařazením jako
technické  zhodnocení  majetku  inv.  č.  2002-009  Dětské  hřiště  Běleč  k  31.  srpnu  2016.
Hodnota sloučeného dětského hřiště činí 185 656 Kč, odpis 15 786 Kč,

15. schválilo  záměr  směnit  pozemek  parcelní  číslo  540/2,  orná  půda,  o  výměře  4972 m2

v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice,
16. schválilo provádění vidimace a legalizace Obecním úřadem v Bělči od 1. ledna 2017,
17. schválilo úřední hodiny Obecního úřadu v Bělči takto: v pondělí od 8:00 do 12:00 a ve

čtvrtek 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 24. zasedání dne 22. září 2016
1.  určilo  ověřovateli  zápisu  Tomáše  Kubáleho  a  Marcela  Fialu  a  zapisovatelem Stanislava

Šmejkala.
2. schválilo program 24. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
3. schválilo poskytnutí daru MAS Krajina srdce, z.s. ve výši 1 730 Kč.
4. zamítlo žádost společnosti TOULAVA, o.p.s. o poskytnutí daru, a zamítlo návrh smlouvy

o partnerství s TOULAVA, o.p.s.
5.  schválilo  rozpočtové  opatření  10/2016  –  zvýšení  příjmů  o  56 100  Kč,  zvýšení  výdajů

o 620 100 Kč, snížení výdajů o 564 000 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši
3 000 Kč.

6. schválilo smlouvu směnnou na směnu části pozemku parcelní číslo 540/2 (nově pozemek
540/4), orná půda, o výměře 140 m2,  ve vlastnictví  obce, za část  pozemku parcelní  číslo
1179/18  (nově  pozemek 1179/56),  orná  půda,  o  výměře  82  m2,  pozemek  parcelní  číslo
1699/67, ostatní plocha, silnice, o výměře 5 m2 a pozemek parcelní číslo 1699/45, ostatní
plocha,  ostatní  komunikace,  o  výměře 53 m2,  ve  vlastnictví  Jiřího Svatka,  bytem Běleč,
Bzová 26, vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice, vše v souladu s geometrickými
plány pro rozdělení pozemku č. pl. 243-15/2016 a 252-79/2016, s tím, že obec uhradí daň
z nabytí nemovitých věcí a poplatky spojené s převodem.

7.  schválilo  smlouvu směnnou na směnu části  pozemku parcelní  číslo  333 (nově pozemek
333/5), trvalý travní porost, o výměře 630 m2, ve vlastnictví obce, za část pozemku parcelní
číslo 332/1 (nově pozemek 332/10), orná půda, o výměře 140 m2, část pozemku parcelní
číslo 332/2 (nově pozemek 332/11), ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 24 m2 a
část pozemku parcelní číslo 348 (nově pozemek 348/2), orná půda, o výměře 161 m2, ve
vlastnictví  Tomáše Kubáleho,  bytem Běleč 25,  vše v katastrálním území Běleč u  Mladé
Vožice, 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.

8. schválilo smlouvu směnnou na směnu části pozemku parcelní číslo 1641/1 (nově pozemek
1641/11), ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1161 m2,  pozemku parcelní číslo 1641/6,
ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 60 m2, pozemku parcelní číslo 1641/7, ostatní
plocha,  manipulační  plocha,  o  výměře  40  m2,  pozemku parcelní  číslo  277,  orná  půda a
o výměře 1267 m2 a pozemku parcelní číslo 282, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře
1143 m2, vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice, ve vlastnictví obce, za pozemek
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parcelní  číslo  427/15,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  o  výměře  223  m2,  pozemek
parcelní  číslo  1065/4,  ostatní  plocha,  zeleň,  o  výměře  702  m2,  pozemek  parcelní  číslo
1193/2, orná půda, o výměře 20 m2, pozemek parcelní číslo 1284/40, trvalý travní porost,
o výměře 60 m2, pozemek parcelní číslo 1699/50, ostatní plocha, silnice, o výměře 102 m2,
pozemek parcelní číslo 1699/54, ostatní plocha, silnice, o výměře 132 m2, pozemek parcelní
číslo 1699/69, ostatní plocha, silnice, o výměře 899 m2, pozemek parcelní číslo 1699/72,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 317 m2, část pozemku parcelní číslo 1091/10
(nově pozemek 1091/12), orná půda, o výměře 15 m2, část pozemku parcelní číslo 1171/2
(nově pozemek 1171/3), orná půda, o výměře 478 m2, část pozemku parcelní číslo 1179/3
(nově pozemek 1179/47), orná půda, o výměře 55 m2, část pozemku parcelní číslo 1179/11
(nově pozemek 1179/49), orná půda, o výměře 16 m2, část pozemku parcelní číslo 1179/14
(nově pozemek 1179/52), orná půda, o výměře 60 m2, část pozemku parcelní číslo 1179/17
(nově pozemek 1179/55), orná půda, o výměře 105 m2, část pozemku parcelní číslo 1699/62
(nově  pozemek  1699/62),  ostatní  plocha,  silnice,  o  výměře  136  m2,  podíl  na  pozemku
parcelní číslo 427/16 (podíl 1/18), ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2, vše
v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice, a pozemek parcelní číslo 332, ostatní plocha,
neplodná  půda,  o  výměře  329  m2,  v  katastrálním  území  Mladá  Vožice,  ve  vlastnictví
Agrospol  Mladá  Vožice  a.s.,  se  sídlem  Mladá  Vožice,  Dubina  550,  vše  v  souladu
s geometrickými  plány  pro  rozdělení  pozemku  č.  pl.  236-82/2015,  243-15/2016  a  245-
52/2016, s tím, že obec uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a poplatky spojené s převodem.

9. povolilo napojení domovní ČOV a vypouštění odpadních vod do kanalizace pro Barboru
Vokatou, majitelku domu č.p. 17 ve Bzové.

V říjnu proběhnou volby

V pátek 7. a v sobotu 8. října proběhnou volby do krajských zastupitelstev a první kolo voleb
do Senátu.  O týden později  pravděpodobně proběhne i  druhé kolo voleb do Senátu.  Volby
proběhnou tradičně v přízemí obecního úřadu v bývalé prodejně. Volební lístky vám budou
v nejbližších  dnech  doručeny  do  schránek,  kandidátky  si  v  kompletním  tvaru  můžete
prohlédnout  na  webu  http://www.volby.cz  .  Kandidátek  do  krajského  zastupitelstva  je
třiadvacet, kandidátů na senátora máme osm. Takže snad si každý vybere podle svého gusta.

Pokud byste měli zájem volit  mimo obec, můžete si  požádat o voličský průkaz, termín pro
osobní podání žádosti končí 5. října 2016 v 16:00, písemné žádosti je nutno podat do konce
září. Upozorňujeme, že volit na voličský průkaz můžete kdekoliv, ale pouze v rámci volebního
obvodu, kterým je pro krajské volby Jihočeský kraj, pro volby do Senátu okres Tábor, okolí
Milevska a Voticko. Nikde jinde vás komise odvolit nenechá.
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