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Životní výročí - blahopřejeme
Říjen

Miluška Filipová

Běleč

88 let

Listopad

Stanislav Svatek
Jiří Svatek
Emilie Dvořáková
Josef Svoboda

Bzová
Bzová
Běleč
Běleč

89 let
70 let
81 let
83 let

Prosinec

Emilie Bartůňková
Anežka Kubálová

Běleč
Běleč

84 let
80 let

Narození dětí - blahopřejeme
Srpen

Lucie Kotková

Bzová

Co se chystá
Skupinka koledníků v rámci projektu Tříkrálová sbírka u nás bude obcházet v sobotu 7. ledna
2017. Ve Bzové se bude koledovat od 9 hodin, v Bělči od 13 hodin.
29. zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 12. ledna od 19:30 v Bělči. Na
programu bude například zpráva o hospodaření obce, správa o hospodaření v lesích a další.
Turnaj ve stolním tenisu prověří vaše sportovní schopnosti v sobotu 11. února. Prezence
závodníků začíná ve 12:30 ve spol. místnosti v Bělči, sportovní klání zahájíme ve 13 hodin.
V sobotu 18. února od 14 hodin se koná ve společenské místnosti v Bělči dětský karneval.
Oslava Mezinárodního dne žen na nás čeká v sobotu 11. března od 19 hodin ve spol. místnosti
v Bělči.
Jednou z hlavních letních akcí bude bezesporu Setkání rodáků obcí Běleč a Bzová. Termín
byl stanoven na sobotu 17. června 2017. Pokud byste chtěli pomoci s přípravou a organizací
akce, prosím, zavolejte starostovi. Každá pomocná ruka bude vítána, předem děkujeme!

Svoz komunálního odpadu v roce 2017
Svoz bude pokračovat v režimu z roku 2016 – každý sudý kalendářní týden v úterý. Výjimkou
je poslední svoz, který proběhne ve středu 27. prosince. Podle smlouvy uzavřené se svozovou
firmou je nutno přistavit popelnice do 6:30.
10. a 24. ledna
7. a 21. února
7. a 21. března
4. a 18. dubna
2., 16. a 30. května

13. a 27. června

11. a 25. července

8. a 22. srpna

5. a 19. září

3., 17. a 31. října

14. a 28. listopadu

12. a 27. prosince
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Aktuálně řešíme
Vážení spoluobčané,
rok 2016 byl náročný a hektický, šlo o nejnáročnější rok, který jsem v pozici starosty obce
zažil. Na začátku roku jsme měli k dispozici hrubou stavbu kulturního centra ve Bzové a před
sebou stavbu nového mostu přes řeku Blanici. Už v té době praskal rozpočet ve švech.
V březnu začala stavba mostu pod Šelmberkem, v dubnu jsme dostali dotaci 1 mil. Kč na
opravu komunikace od Šebířovské silnice k Šelmberku a poklidný rok se změnit v hotový
uragán. Obecní kasa byla třikrát vymetena do posledního zákoutí a příprava třetí velké akce –
opravy komunikace na Šelmberk – nás vytížily naplno. V květnu jsme dokončili stavbu
kulturního centra ve Bzové, v červnu jsme zde přivítali komisi v soutěži Vesnice roku, v
červenci proběhlo slavnostní otevření, v srpnu kolaudace. V květnu jsme dokončili most pod
Šelmberkem, kolaudace proběhla v srpnu. Během září a října probíhala oprava komunikace na
Šelmberku. Ještě 8. října večer to vypadalo, že zbytek roku prožijeme v relativním klidu.
Poslední kvartál se nesl ve znamení přípravy velké akce s nejistými vyhlídkami, s přípravou
výstavby 39 domovních čistíren odpadních vod. Zde se zaslouží připomenout neuvěřitelnou
vstřícnost většiny občanů, kteří se do akce zapojili, a pomohli nám připravit v rekordně krátké
lhůtě 21 dnů 177 stránkovou žádost o dotaci z Národního programu životní prostředí. Dotace
byly přijímány od 1. 11.2016, naše byla doručena na Státní fond životního prostředí v noci dne
1. listopadu 2016 v čase 00:00:04, tedy čtyři sekundy po začátku příjmu žádostí.
Obec požádala o dvě dotace na opravu místní komunikace Do Souhrad, dotace z ministerstva
pro místní rozvoj by měla umožnit opravu stávající asfaltové části, dotace z Jihočeského kraje,
by měla umožnit asfaltovou komunikaci prodlouží až k nově vybudovanému domu č.p. 51.
Stále probíhají výkupy a směny pozemků. Na komunikaci Běleč – Bzová nám chybí posledních
10 majitelů, máme pozemky ve vlastnictví z 80%. Nový krajský radní pro dopravu na jednání
6. prosince v Mladé Vožici vyjádřil připravenost zbavit Běleč otěží správy komunikace, ale trvá
na podmínce zajištění všech pozemků. Tudíž je nutno zrychlit všechna jednání, protože tato
vstřícnost se již nemusí opakovat a převedení komunikace kraji zbaví obec finančního břemene
a peníze budeme moci používat jiným, smysluplnějším způsobem.
Další komunikace čekají na směny a výkupy pozemků, protože zpřísněná pravidla pro dotace
neumožňují získat dotaci na opravu, pokud bude byť jediný pozemek v cizím vlastnictví.
A nejdůležitější informaci jsem si nechal na závěr. Obec Běleč 28. prosince obdržela rozhodnutí
o poskytnutí dotace ve výši 4 390 000 Kč na vybudování 39 domovních čistíren odpadních vod.
V roce 2017 proběhne projektová příprava, územní a stavební řízení, v roce 2018 na jaře
započne výstavba podle plánu.
Přeji nám všem úspěšný a doufejme i trochu klidnější rok 2017.
Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Pouťový fotbal

Nedělní odpoledne 2. října patřilo tradičnímu fotbalovému utkání levé a pravé strany Bělče.
Počasí příliš nepřálo, ale i tak se sportovci statečně pustili do zápasu. Byť bylo družstvo levé
strany (tedy té, kde je požární nádrž) početně oslabeno, povedlo se mu za vydatné podpory řady
fanoušků zvítězit. Gratulujeme!

Drakiáda

Příznivci létajících draků se sešli v sobotu 29. října v Souhradech a vyvenčili křídla svých
miláčků. Vítr vcelku foukal, takže se podařilo většinu draků dostat do vzduchu a pozorovat
jejich ladný let. Všechny potom fascinoval veliký netopýr Melicharových ze Bzové. Po
skončení leteckých ukázek a pózování na hromadné fotografii se na návsi rozdělovaly balíčky
s drobnými odměnami, které připravily mladé občanky Bělče. Děkujeme dospělým i dětem za
jejich aktivní účast!
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Adventní čas v Bělči
První adventní neděli
jsme se sešli na návsi
v Bělči, abychom si
zazpívali koledy a
slavnostně
rozsvítili
vánoční
stromeček,
který pro nás předtím
přichystali a ozdobili
členové SDH Běleč.
Bělečtí muzikanti se
schovali do kapličky a
zahráli nám své pásmo
koled. A zanedlouho
už jsme viděli svítit
vánoční
stromeček.
Letos je opravdu moc
krásný!
Na Zlatou neděli nás ve společenské
místnosti čekala vánoční besídka. Své
pásmo tam předvedl sbor žáků ze ZŠ Mladá
Vožice pod vedením Mirky Kuklové.
S písničkou a modlitbičkou vystoupila také
Elenka Kubálová z Bělče.
A nastal Štědrý den. I když ze začátku
pršelo, sešlo se nás u kapličky kolem
čtyřiceti. Pochutnali jsme si na připraveném
svařáku, punči nebo horkém čaji, zazpívali
koledy a popřáli si s ostatními krásné
svátky. A protože jsme letos byli opět velice
hodní, našel se pod stromečkem pro
každého i nějaký drobný dáreček. Zbylé
dárečky se pak přestěhovaly do Bzové, kde
se zpívání koná až ve večerních hodinách.
Rádi bychom poděkovali bělečským
muzikantům, že si najdou na podzim čas a
nazkouší spolu koledy, abychom mohli ty
krásné předvánoční chvilky trávit pospolu.
Další díky patří Mirce Čechové a Kuklové
za organizaci besídky. A v neposlední řadě
patří poděkování i těm, kteří se pořádaných
akcí účastní a mají z nich, doufám, radost.
Těšíme se na vás i v roce 2017!
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Sportovní úspěchy bělečských hasičů a hasiček
Mistrovství České republiky v požárním sportu – Kristýna Čechová a Jana Fialová
Po vítězství na okrskovém kole v dresu Bělče se Kristýna Čechová a Jana Fialová převlékly do
sportovních barev SDH Makov, s jejichž týmem absolvovaly během celého roku řadu tréninků,
a vyrazily 4. června na okresní soutěž v požárním sportu do Soběslavi. A byla to pro makovský
tým vydařená sobota. Družstvo mužů sice opět zůstalo druhé za týmem z Pikova, ale výkon žen
vzbudil vyloženě nadšení. Holky zvítězily v disciplíně běh na 100 m s překážkami, Jana
Fialová byla držitelkou 8. nejlepšího času na okrese. I ve štafetě 4x100m s překážkami neměly
makovské ženy konkurenci a pojistily si průběžné vedení. A nadešla poslední disciplína –
požární útok. Dále necháme hovořit stránky SDH Makov: „Holky šly na útok s vědomím, že
jim stačí poměrně klidný útok na výhru v celé soutěži. Bohužel chyba na rozdělovači vše
zdramatizovala a holky se musely s časem 35s ještě strachovat o výsledek. Naštěstí ani většině
soupeřek se útok nepodařil a tak se holky mohly radovat z prvenství v okrese! Dosáhli tak na
úspěch, který Makov dlouhé roky nepamatuje!“ A mohlo se veselit a oslavovat, ale jen tak
přiměřeně, protože krajské kolo na sebe nedalo dlouho čekat.
Již následující vikend, 11. června, jel z Makova a Pikova společný autobus reprezentace okresu
Tábor na krajské kolo do Českého Krumlova. Za Makov tentokrát z bělečských nastoupila
pouze Kristýna Čechová, protože Janu Fialovou čekal start v Extralize ČR v požárním útoku na
Moravě. Výkon makovských žen se dá stručně popsat slovy: přijely – vyhrály. Děvčata
zvítězila ve všech disciplínách a zaslouženě si odvezla první místo v celkovém hodnocení.
Stejně se dařilo i mužům z Pikova a tak bylo jasné, že na srpnovém mistrovství ČR budou
Jihočeský kraj reprezentovat v obou kategoriích týmy z Táborska. Cesta autobusem domů
probíhala ve veselé náladě, ale to ještě holky nevěděly, jaké se na ně chystá slavné uvítání.
Makovští byli na výkon svých závodnic patřičně hrdí, nachystali občerstvení, natrhali květiny
ze zahrádek, vyrobili transparenty a radovali se s nimi z jejich úspěchu. Vždyť o postupu na
republikové finále se nikomu snad ani nesnilo!
Na mistrovství ČR s makovskými vyrazily opět obě závodnice z Bělče.
Popis zážitků ze soutěžního víkendu opět ve zkrácené verzi přebíráme ze
stránek SDH Makov: „Konec srpna byl ve znamení události pro SDH
Makov v pravdě historické. Naše holky se probojovaly na MČR
v požárním sportu do Brna a už to samo o sobě je bezpochyby největší
úspěch, jakého náš sbor doposud dosáhnul. Už od června, kdy se na
Republiku z krajské soutěže probojovaly, holky poctivě trénovaly
několikrát týdně všechny disciplíny. Ač papírově rozhodně nešlo počítat s umístěním na
příčkách nejvyšších, holky měly šanci překvapit a urvat nějaké pěkné umístění. Celý soutěžní
víkend začal již v pátek disciplínou ve výstupu do cvičné věže na Náměstí Svobody v centru
Brna. Čím dál častěji se tato disciplína, díky své relativní „skladnosti“, přesouvá do center
měst, kde pomáhá propagovat požární sport i mezi lidmi, kteří kolikrát nemají o našem krásném
koníčku ani ponětí. Na stejném místě proběhl i slavnostní nástup, který byl pro holky sám
o sobě jistě zážitkem. Zbytek víkendu se odehrával v překrásném areálu stadionu VUT, kde
opravdu nechybělo vůbec nic a jedná se bezpochyby o jeden z nejhezčích a nejlépe umístěných
atletických stadionů, které jsem měl tu čest navštívit. Diváci tak měli možnost sledovat nejen
parádní výkony na dráze, ale navíc měli krásný výhled i na přilehlé okolí. Naše děvčata se do
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soutěže zapojila od brzkého sobotního rána, kdy na programu byla disciplína 100 m
s překážkami. Předpokladem bylo, že v této disciplíně na tom budou holky nejhůře, neboť přes
všechnu snahu se s nejrychlejšími stovkařkami republiky momentálně rovnat nemůžou.
Skutečnost bohužel byla ještě o trochu horší. Na stovkách se opravdu nedařilo prakticky nic.
Zdržení na rozdělovači, pád, zmatek na startu... To vše naše holky potkalo. Přesto se holky
nenechaly velikostí akce zaskočit. I spousta soupeřek chybovala a nakonec i naše holky,
alespoň částečně, dokázaly druhými pokusy zachránit výsledek a skončily ve stovkách na
průběžném 14. místě. Následující disciplínou byly štafety. První, zajišťovací, štafeta odběhla
svůj pokus velmi slušně, přesto celkový výsledek ležel především na počínání druhé, rychlejší,
štafety. V té došlo k chybě na posledním úseku a tak i zde holky padaly celkovým pořadím. Ve
štafetách naše hasičky nakonec dosáhly na dílčí 14. místo. Tím byl ukončen sobotní program.
V neděli všechny týmy čekalo rozuzlení jejich snažení v podobě královské disciplíny, požárních
útoků. Zde měly naše holky největší šanci se ukázat. Až po proudnice byl zejména druhý pokus
ukázkový. Bohužel koncovka na nástřiku terčů opět nebyla podle představ. Výsledný čas
36,42 s byl sice zlepšením, ovšem rychleji sestříknutý pravý terč s časem 27,21 s ukazoval, že
výsledek mohl být úplně někde jinde. Ten by totiž stačil na čtvrté místo. Takto to bylo až místo
13. Velký podíl na tom mělo i počasí. Vítr na nástřikových terčích hraje obrovskou roli a
bohužel na pokusy našich holek poměrně foukalo. Nástřik je poté dost o náhodě a hold někdo
má v tu chvíli štěstí a někdo zase ne. Našim reprezentantkám to v celkovém hodnocení vyneslo
14. místo ze 17 týmů. Na první pohled by to možná nemuselo vypadat jako úspěch. Já osobně
to ale vidím jinak. Úspěchem je, že holky dokázaly držet při sobě a od jara na sobě tvrdě
makaly. Úspěchem je, že jméno tak malé vesničky, jako je Makov, se skloňuje na stadionu
v Brně. Úspěchem je, že pár holek, které před několika lety ani nevěděly, co požární sport je,
nyní reprezentují celý Jihočeský kraj na celorepublikové soutěži a nevzdávají se, když se
náhodou nedaří. Když si vzpomenu, jak jsme se my kluci účastnili našeho prvního okresu, kde
jsme
skončili
beznadějně poslední,
nezbývá mi, než se
jen pousmát. Pro nás
by naše holky byly
nejlepší, i kdyby
byly „jenom“ 17.
v republice
:-)
K 27. květnu 2016
bylo
v
České
republice
celkem
6258 obcí. Něco mi
říká, že přes prvotní
zklamání
našim
holkám
jejich
obrovský
úspěch
v podobě
statutu
14. nejlepšího týmu
v celé naší zemi
časem dojde... :-)“

Strana 8

Zpravodaj obce Běleč 3/2016

31. 12. 2016

Extraliga ČR v požárním útoku – Jana Fialová, Žaneta Marešová a Michal Mareš
Jana Fialová si
s týmem hasiček
Louňovice pod
Blaníkem „B“
vyzkoušela pár
závodů extraligy
již v loňském
roce, letos tým
doplnila i Žaneta
Marešová
a
holky vyrazily
na všech třináct
letošních
kol.
Soutěže
se
pravidelně
účastní cca 15
týmů žen, body
bere
prvních
7 družstev. Jak
zaznělo i na slavnostním galavečeru při vyhlášení výsledků, louňovické hasičky svými výkony
hravě předčily řadu zkušených harcovníků a odnesly si celkové 3. místo. V jednotlivých
závodech jim patřilo jedno první místo (v Zahorčicích), jedno druhé místo a tři třetí místa.
Pouze ve 3 závodech z 12 bodovaných tým na body nedosáhl.
Pokud se zrovna nekonal některý ze závodů Extraligy, účastnily se Louňovice „B“ i své domácí
Benešovské hasičské ligy. Přestože absolvovaly pouze 7 závodů z 10, dokázaly i tak v celém
seriálu zvítězit. Mimojiné i proto, že ve 4 závody vyhrály a ve dvou případech braly 2. místo.
Michal Mareš se účastnil Extraligy ČR v požárním útoku pod hlavičkou SDH Jankov. Se svým
týmem v konečném hodnocení obsadil 10. místo.
Mistrovství ČR dobrovolných hasičů v disciplínách TFA 2016 – Michal Mareš
Svými výsledky v seriálu jihočeských soutěží TFA (Železný hasič) se Michal Mareš
kvalifikoval na II. mistrovství ČR dobrovolných hasičů v disciplínách TFA, které se konalo
v sobotu 1. října ve Štramberku. Zatímco ve většině soutěží Železný hasič je potřeba celou trasu
zdolat na jeden zátah, mistrovství bylo rozděleno do 4 úseků, mezi kterými se závodníci
postupně přesouvali. Výsledný čas byl tvořen součtem časů z jednotlivých úseků. Na závodníky
čekalo rozvinutí a motání hadic, údery v hammerboxu, přemisťování zátěže, zdolávání 3m
bariéry, výstup po žebříku, zvedání břemen a manipulace s hasičskou technikou. Poslední
běžecký úsek pak byl korunován výběhem 369 schodů na ochoz věže hradu Trúba. V kategorii
A (ročník narození 1982 a mladší) se Michal umístil na 20. místě z 47 závodníků, v souhrnném
pořadí bez rozlišení kategorie obsadil 27. místo ze 64. V hodnocení týmů (počítali se první tři
závodníci z každého kraje) obsadili zástupci Jihočeského kraje 7. místo.
Jménem obce Běleč tímto blahopřejeme všem sportovcům k dosaženým úspěchům, děkujeme
za reprezentaci a přejeme v nové sezóně spoustu skvělých zážitků a zejména pevné zdraví!
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Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje
Volby se uskutečnily ve dnech 7. a 8. října 2016. V seznamu bylo 148 voličů, vydáno i
odevzdáno bylo 69 obálek (volební účast 46,62 %), platných hlasů bylo 68 (98,55 %).
Název kandidátní listiny

Počet platných hlasů

V%

Občanská demokratická strana

13

19,11

Komunistická str.Čech a Moravy

11

16,17

Česká str.sociálně demokrat.

9

13.23

ANO 2011

9

13.23

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

7

10,29

PRO J.ČECHY-STAN, HOPB, TOP 09

6

8,82

JIHOČEŠTÍ HASIČI

6

8,82

Česká pirátská strana

4

5,88

Koalice SPD a SPO

2

2,94

JIHOČEŠI 2012

1

1,47

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Volby se uskutečnily ve dnech 7. a 8. října 2016, 2. kolo ve dnech 14. a 15. října 2016. V obou
kolech bylo v seznamu 148 voličů. V prvním kole bylo vydáno 71 obálek (volební účast
47,97 %), v druhém kole 52 obálek (35,14 %). Všechny obálky byly odevzdány do volební
urny a obsahovaly platné hlasy.
Číslo

Kandidát

Volební
strana

Počty hlasů
% hlasů
Politická
příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

1

Bláha Jindřich Ing.

ODS

ODS

5

x

7,04

x

2

Král Petr Ing.

Piráti

BEZPP

4

x

5,63

x

3

Mládek Jan Ing. CSc.

ČSSD

ČSSD

8

14

11,26 26,92

4

Větrovský Jaroslav Mgr. ANO 2011

BEZPP

27

38

38,02 73,07

5

Fišer Jiří Ing.

T2020+STAN T2020

5

x

7,04

x

6

Konvička Martin
doc. Mgr. Ph.D.

APAČI 2017

APAČI 2017

5

x

7,04

x

7

Šedivý Ladislav

KSČM

KSČM

11

x

15,49

x

8

Klíma Pavel Mgr.

TOP 09

TOP 09

6

x

8,45

x
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Rozpočet na rok 2017
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 27. prosince 2016 schválilo rozpočet na rok 2017.
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 5 000 000 Kč. Rezerva rozpočtu
mimo naplánované investiční akce činí 791 000 Kč.
Příjmy celkem
Paragraf Položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1351
1511
4112
4222
1032
2111
1069
2131
2310
2111
3313
2111
3725
2324
6402
2221
Výdaje celkem
Paragraf Položka
1032
5021
1032
5139
1032
5156
1032
5163
1032
5169
1032
5171
1032
5362
1069
5165
2212
5169
2212
5171
2212
6121
2212
6130
2219
6121
2310
5021
2310
5139
2310
5169
2310
5171
2310
5362
2321
5169
2321
5179
2321
6121

Popis paragrafu
Popis položky
Daňové příjmy
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
Daňové příjmy
Daň z příjmu FO ze samost. výd. činnosti
Daňové příjmy
Daň z příjmy FO z kapitálových výnosů
Daňové příjmy
Daň z příjmu právnických osob
Daňové příjmy
Daň z příjmu právnických osob za obec
Daňové příjmy
Daň z přidané hodnoty
Místní poplatky
Poplatek za provoz systému odpadů
Místní poplatky
Poplatek ze psů
Daňové příjmy
Odvod z výtěžku a provozování loterií
Daňové příjmy
Daň z nemovitostí
Přijaté transfery
Neinvest. dotace na výkon státní správy
Přijaté transfery
Investiční dotace od krajů
Lesy
Příjmy z obecních lesů
Pozemky
Příjmy z pronájmu pozemků
Pitná voda
Příjmy z poskytovaných služeb (vodné)
Kino
Tržby za vstupné
Separovaný odpad Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Finanční vypořádání Vrácení zálohy za vodovody (ČIŽP)

5 000 000 Kč
Částka
540 000 Kč
15 000 Kč
55 000 Kč
580 000 Kč
350 000 Kč
1 100 000 Kč
28 000 Kč
2 000 Kč
10 000 Kč
350 000 Kč
55 000 Kč
15 000 Kč
1 550 000 Kč
240 000 Kč
36 400 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
43 600 Kč

Popis paragrafu
Lesy
Lesy
Lesy
Lesy
Lesy
Lesy
Lesy
Pozemky
Komunikace
Komunikace
Komunikace
Komunikace
Cyklostezky
Pitná voda
Pitná voda
Pitná voda
Pitná voda
Pitná voda
Odpadní vody
Odpadní vody
Odpadní vody

5 000 000 Kč
Částka
50 000 Kč
100 000 Kč
10 000 Kč
2 500 Kč
430 000 Kč
6 000 Kč
1 500 Kč
3 000 Kč
40 000 Kč
90 000 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč
60 000 Kč
4 000 Kč
5 000 Kč
100 000 Kč
127 400 Kč
43 600 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
70 000 Kč

Popis položky
Osobní náklady
Materiál
Pohonné hmoty
Pojištění
Služby
Opravy a udržování
Platby daní a poplatků
Podnájem pozemků
Služby
Opravy a udržování
Budovy, stavby
Nákup pozemků
Budovy, stavby
Osobní náklady
Materiál
Služby
Opravy a udržování
Daně a poplatky
Služby
Ostatní nákupy
Budovy, stavby
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3313
3313
3313
3316
3316
3319
3319
3392
3392
3392
3392
3392
3399
3399
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3421
3421
3421
3429
3429
3429
3429
3631
3631
3635
3636
3639
3639
3721
3722
3725
3744
3745
3745
3745
3745
3745
4356
5512
5512
5512
5512
5512
5512
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5041
5169
5365
5139
5169
5021
5139
5139
5169
5175
5222
5494
5194
5492
5021
5139
5156
5169
5171
5175
5222
5494
5021
5139
5154
5137
5154
5169
6121
5154
5171
5179
6121
5179
5329
5169
5169
5169
5171
5021
5139
5156
5169
5171
5223
5132
5137
5139
5156
5169
5171

Kino
Kino
Kino
Zpravodaj
Zpravodaj
Kronika
Kronika
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Záležitosti kultury
Záležitosti kultury
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Mládež
Mládež
Mládež
Zájmové
Zájmové
Zájmové
Zájmové
Osvětlení
Osvětlení
Územní plánování
Územní rozvoj
Komunální rozvoj
Komunální rozvoj
Nebezpečný odpad
Komunální odpad
Separovaný odpad
Protipož. ochrana
Prostranství
Prostranství
Prostranství
Prostranství
Prostranství
Stacionáře
Požární ochrana
Požární ochrana
Požární ochrana
Požární ochrana
Požární ochrana
Požární ochrana

Odměny duševního vlastnictví
Služby
Platby poplatků státnímu fondu
Materiál
Služby
Osobní náklady
Materiál
Materiál
Služby
Pohoštění
Příspěvky spolkům
Výhry a ceny
Věcné dary – výročí
Dary obyvatelstvu – příspěvky
Osobní náklady
Materiál
Elektrická energie
Služby
Opravy a udržování
Pohoštění
Příspěvky spolkům
Výhry a ceny
Osobní náklady
Materiál
Elektrická energie
Drobný hmotný majetek
Elektrická energie
Služby
Budovy, stavby
Elektrická energie
Opravy a udržování
Ostatní nákupy jinde nezařazené
Budovy, stavby
Ostatní nákupy
Transfery svazkům obcí
Služby
Služby
Služby
Opravy a udržování
Osobní náklady
Materiál
Pohonné hmoty
Služby
Opravy a udržování
Příspěvky církvím
Ochranné pomůcky
Drobný majetek
Materiál
Pohonné hmoty
Služby
Opravy a udržování
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500 Kč
19 000 Kč
500 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
15 000 Kč
40 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
4 000 Kč
1 000 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
10 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
10 000 Kč
30 000 Kč
10 000 Kč
60 000 Kč
10 000 Kč
150 000 Kč
30 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
46 800 Kč
2 200 Kč
3 000 Kč
10 000 Kč
100 000 Kč
15 000 Kč
250 000 Kč
70 000 Kč
10 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
18 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
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5512
6112
6112
6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6399
6409

6122
5023
5031
5032
5038
5021
5137
5139
5154
5161
5162
5163
5169
5171
5163
5362
5901
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Požární ochrana
Stroje
Zastupitelstvo
Odměny členů zastupitelstva
Zastupitelstvo
Sociální pojištění
Zastupitelstvo
Zdravotní pojištění
Zastupitelstvo
Zákonné pojištění
Místní správa
Osobní náklady
Místní správa
Drobný hmotný majetek
Místní správa
Materiál
Místní správa
Elektrická energie
Místní správa
Služby pošt
Místní správa
Služby telekomunikací
Místní správa
Pojištění
Místní správa
Služby
Místní správa
Opravy a udržování
Peněžní ústavy
Bankovní poplatky
Finanční vypořádání Platby daní a poplatků – Daň z příjmu
Ostatní činnosti
Rezerva rozpočtu

250 000 Kč
481 600 Kč
99 900 Kč
43 400 Kč
2 100 Kč
7 500 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
30 000 Kč
5 000 Kč
15 000 Kč
12 500 Kč
60 000 Kč
10 000 Kč
6 000 Kč
500 000 Kč
791 000 Kč

Činnost zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 25. zasedání dne 27. října 2016
1. určilo ověřovateli zápisu Marcela Fialu a Hanu Rychlou a zapisovatelem Stanislava
Šmejkala,
2. schválilo program 25. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30. září 2016,
4. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích k 30. září 2016,
5. vzalo na vědomí rozpočtové opatření 11/2016 – změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši
6 055 Kč,
6. schválilo rozpočtové opatření 12/2016 – zvýšení příjmů a výdajů o 1 482 000 Kč, změny ve
výdajích v rámci paragrafů ve výši 50 000 Kč,
7. schválilo žádost o dotaci ve výši 4 390 000 Kč (celkové náklady projektu 6 344 770 Kč)
z národního programu Životní prostředí na projekt Čištění odpadních vod v obci Běleč,
8. schválilo záměr směnit pozemky nebo jejich části parcelní číslo 110, orná půda, o výměře
306 m2, 111/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 1889 m2, 111/2, trvalý travní porost,
o výměře 1161 m2, 111/3, trvalý travní porost, o výměře 1062 m2, 111/4, trvalý travní
porost, o výměře 893 m2, 111/5, trvalý travní porost, o výměře 1117 m2, 149, orná půda,
o výměře 2180 m2, 224, orná půda, o výměře 3239 m2, 1054/4, orná půda, o výměře 288
m2, 1056, orná půda, o výměře 3114 m2, 1245/2, trvalý travní porost, o výměře 146 m2,
1270/54, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře 78 m2, 1345, trvalý travní
porost, o výměře 637 m2, 1380, orná půda, o výměře 533 m2, 1412/2, orná půda, o výměře
366 m2, 1412/3, orná půda, o výměře 456 m2 a 1472, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 531 m2 v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice,
9. schválilo záměr směnit část pozemku parcelní číslo 1643/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 201 m2, v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice,
10. schválilo záměr směnit část pozemku parcelní číslo 1635/11, ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 49 m2 a část pozemku parcelní číslo 1284/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 2 m2, vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice,
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11. schválilo záměr směnit část pozemku parcelní číslo 1284/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 89 m2, v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice,
12. schválilo kupní smlouvu na nákup pozemku parcelní číslo 1194/2, orná půda, o výměře 319
m2 a části pozemku parcelní číslo 1179/10, orná půda, o výměře 5 m2 (nově označeno
parcelním číslem 1179/48), ve vlastnictví Jindřicha Koblice, bytem Mladá Vožice, Táborská
575, vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice, vše v souladu s geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. pl. 243-15/2016, s tím, že obec uhradí daň z nabytí nemovitých
věcí a poplatky spojené s převodem,
13. schválilo připojení domu č.p. 49 k obecnímu vodovodu v Bělči.
Zastupitelstvo obce na svém 26. zasedání dne 24. listopadu 2016
1. určilo ověřovateli zápisu Tomáše Kubáleho a Jaroslava Čecha a zapisovatelem Stanislava
Šmejkala,
2. schválilo program 26. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. schválilo rozpočtové opatření 13/2016 – zvýšení příjmů o 1 017 800 Kč, snížení příjmů
o 1 015 000 Kč, zvýšení výdajů o 57 900 Kč, snížení výdajů o 55 100 Kč a změny ve
výdajích v rámci paragrafů ve výši 2 070 Kč,
4. schválilo směnnou smlouvu, kde Obec Běleč převádí na Marii Neradovou, Bzová 11, (podíl
5/6) a Josefa Nerada, Bzová 28, (podíl 1/6) vlastnické právo k parcele parc. č. 981/1, orná
půda, o výměře 504 m2, a Marie Neradová a Josef Nerad převádí na Obec Běleč vlastnické
právo k parcele parc. č. 1699/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 133 m2,
k parcele parc. č. 1699/41, ostatní plocha, silnice, o výměře 83 m2, k nově vzniklé parcele
parc. č. 544/2, orná půda, o výměře 44 m2, vydělené z parcely parc. č. 544, a k nově vzniklé
parcele parc. č. 1184/3, orná půda, o výměře 79 m2, vydělené z parcely parc. č. 1184/1, vše
katastrální území Běleč u Mladé Vožice,
5. schválilo směnnou smlouvu, kde Obec Běleč převádí na Miroslava Svatka, Bzová 3, (podíl
1/2) a Marii Svatkovou, Bzová 3, (podíl 1/2) vlastnické právo k parcele parc. č. 1106/1,
trvalý travní porost, o výměře 1293 m2, a Miroslav Svatek a Marie Svatková převádí na
Obec Běleč vlastnické právo k nově vzniklé parcele parc. č. 929/3, ostatní plocha, neplodná
půda, o výměře 47 m2, vydělené z parcely parc. č. 929/2, k nově vzniklé parcele parc. č.
930/4, orná půda, o výměře 115 m2, vydělené z parcely parc. č. 930/1, k nově vzniklé parcele
parc. č. 932/4, zahrada, o výměře 87 m2, vydělené z parcely parc. č. 932/1, k nově vzniklé
parcele parc. č. 1189/2, orná půda, o výměře 172 m2, vydělené z parcely parc. č. 1189,
k parcele parc. č. 1699/58, ostatní plocha, silnice, o výměře 97 m2, k parcele parc. č.
1699/59, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 99 m2, vše katastrální území Běleč
u Mladé Vožice,
6. schválilo směnnou smlouvu, kde Obec Běleč převádí na Janu Fialovou, Běleč 38, vlastnické
právo k parcele parc. č. 981/2, trvalý travní porost, o výměře 339 m2, k nově vzniklé parcele
parc. č. 1284/72, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m2, vydělené z parcely 1284/2, a
k nově vzniklé parcele parc. č. 1635/46, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 49 m2,
vydělené z parcely 1635/11, a Jana Fialová převádí na Obec Běleč spoluvlastnické právo
s podílem 1/18 k parcele parc. č. 427/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
31 m2, a vlastnické právo k nově vzniklé parcele parc. č. 1179/50, orná půda, o výměře
53 m2, vydělené z parcely 1179/12, k nově vzniklé parcele parc. č. 1284/71, ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 1 m2, vydělené z parcely 1284/35, a k parcele parc. č. 1699/53, ostatní
plocha, silnice, o výměře 150 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,
7. schválilo směnnou smlouvu, kde Obec Běleč převádí na Marcela Fialu, Běleč 38, (podíl 1/2)
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a Janu Fialovou, Běleč 38, (podíl 1/2) vlastnické právo k parcele parc. č. 981/3, ostatní
plocha, neplodná půda, o výměře 72 m2, k parcele parc. č. 1699/18, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 941 m2, a k parcele parc. č. 1699/19, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 194 m2, a Marcel Fiala a Jana Fialová převádí na Obec Běleč
vlastnické právo k parcele parc. č. 929/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 229 m2, a
k nově vzniklé parcele parc. č. 930/3, orná půda, o výměře 492 m2, vydělené z parcely parc.
č. 930/2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,
8. schválilo záměr směnit pozemek parc. č. 1065/4, ostatní plocha, zeleň, o výměře 702 m2,
pozemek parc. č. 1284/40, trvalý travní porost, o výměře 60 m2, část pozemku parc. č.
1657/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 165 m2, část pozemku parc. č. 1205/1,
orná půda, o výměře 2760 m2, část pozemku parc. č. 1356/7, trvalý travní porost, o výměře
3115 m2, část pozemku parc. č. 1314/2, trvalý travní porost, o výměře 444 m2, části
pozemku parc. č. 1699/69, ostatní plocha, silnice, o výměře 320 a 32 m2, vše v katastrálním
území Běleč u Mladé Vožice.
Zastupitelstvo obce na svém 27. zasedání dne 8. prosince 2016
1. určuje ověřovateli zápisu Marcela Fialu a Tomáše Kubáleho a zapisovatelem Stanislava
Šmejkala,
2. schválilo program 27. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
4. bere na vědomí rozpočtové opatření 14/2016 – změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši
2 000 Kč,
5. schválilo rozpočtové opatření 15/2016 – zvýšení a snížení výdajů o 30 700 Kč a změny ve
výdajích v rámci paragrafů ve výši 187 760 Kč,
6. schválilo směnnou smlouvu s Miroslavem Svatkem, bytem Běleč 9, kde Obec Běleč převádí
na Miroslava Svatka vlastnické právo k parc. č. 540/2, orná půda, o výměře 4832 m2, a
Miroslav Svatek převádí na Obec Běleč vlastnické právo k nově vzniklé parc. č. 1699/61,
silnice, o výměře 116 m2, vydělené z parc. č. 1699/61, k parc. č. 427/17, ostatní komunikace,
o výměře 131 m2, k podílu 1/18 na parc. č. 427/16, ostatní komunikace, o výměře 31 m2,
k parc. č. 427/13, ostatní komunikace, o výměře 1919 m2, a k parc. č. 1414/2, trvalý travní
porost, o výměře 2206 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,
7. schválilo směnnou smlouvu se Stanislavem Břendou a Zlatou Břendovou, bytem Běleč 12,
kde Obec Běleč převádí na Stanislava Břendu (podíl 1/2) a Zlatu Břendovou (podíl 1/2)
vlastnické právo k nově vzniklé parc. č. 110, trvalý travní porost, o výměře 316 m2, vydělené
z parc. č. 110, parc. č. 111/2 a parc. č. 111/3, a k nově vzniklé parc. č. 111/6, ostatní plocha,
neplodná půda, o výměře 872 m2, vydělené z parc. č. 111/1, Stanislav Břenda a Zlata
Břendová převádí na Obec Běleč vlastnické právo k nově vzniklé parc. č. 337/2, orná půda,
o výměře 421 m2, vydělené z parc. č. 337, k nově vzniklé parc. č. 1362/74, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 28 m2, vydělené z parc. č. 1362/38, k nově vzniklé parc. č.
1403/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 55 m2, vydělené z parc. č. 1403,
k nově vzniklé parc. č. 1629/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m2,
vydělené z parc. č. 1629/1, a k podílu 1/18 na parc. č. 427/16, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 31 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,
8. schválilo směnnou smlouvu s Janem Fialou, bytem Běleč 15, kde Obec Běleč převádí na
Jana Fialu vlastnické právo k nově vzniklé parc. č. 111/3, trvalý travní porost, o výměře
1760 m2, vydělené z parc. č. 110, parc. č. 111/2, parc. č. 111/3, parc. č. 111/4 a parc. č. 111/5,
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a Jan Fiala převádí na Obec Běleč vlastnické právo k parc. č. 427/22, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 642 m2, k parc. č. 1362/33, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 96 m2, k parc. č. 1635/11, trvalý travní porost, o výměře 2 m2, a k nově vzniklé
parc. č. 1635/47, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 141 m2, vydělené z parc. č.
1635/13, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,
9. schválilo směnnou smlouvu a Anežkou Maťhovou, bytem Běleč 8, kde Obec Běleč převádí
na Anežku Maťhovou vlastnické právo k nově vzniklé parc. č. 111/2, trvalý travní porost,
o výměře 853 m2, a nově vzniklé parc. č. 111/4, trvalý travní porost, o výměře 888 m2, obě
vydělené z parc. č. 110, parc. č. 111/2, parc. č. 111/3, parc. č. 111/4 a parc. č. 111/5, k nově
vzniklé parc. č. 111/7, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 346 m2, vydělené z parc. č.
111/1, Anežka Maťhová převádí na Obec Běleč vlastnické právo k parc. č. 427/18, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 503 m2, k parc. č. 1362/66, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 204 m2, k parc. č. 1404/2, trvalý travní porost, o výměře 11 m2,
k nově vzniklé parc. č. 1362/64, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 46 m2, vydělené
z parc. č. 1362/64, k nově vzniklé parc. č. 1362/86, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 104 m2, vydělené z parc. č. 1362/64, k nově vzniklé parc. č. 1404/3, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 208 m2, vydělené z parc. č. 1404/1, k nově vzniklé parc. č.
1406/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20 m2, a vydělené z parc. č. 1406/2,
k nově vzniklé parc. č. 1406/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 62 m2,
vydělené z parc. č. 1406/1, a k nově vzniklé parc. č. 1626/3, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 120 m2, vydělené z parc. č. 1626/1, k podílu 1/18 na parc. č. 427/16,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé
Vožice,
10. schválilo směnnou smlouvu s manželi Zdeňkem a Martinou Korbelovými a manželi Jiřím a
Jaroslavou Nietschovými, bytem Praha 4 Libuš, kde Obec Běleč převádí manžele Korbelovy
a Nietschovy vlastnické právo k nově vzniklé parc. č. 1657/6, ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 165 m2, vydělené z parc. č. 1657/3, a maželé Korbelovi a Nietschovi převádí na
Obec Běleč vlastnické právo k nově vzniklé parc. č. 1727, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 157 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice,
11. schválilo směnnou smlouvu s Josefem Krchem, bytem Tábor, kde Obec Běleč převádí
Josefa Krcha vlastnické právo k nově vzniklé parc. č. 1635/45, ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 227 m2, vydělené z parc. č. 1635/11, a k parc. č. 1284/40, trvalý travní porost,
o výměře 60 m2, Josef Krch převádí na Obec Běleč vlastnické právo k parc. č. 427/9, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 179 m2, a k nově vzniklé parc. č. 1728, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 193 m2, vydělené z parc. č. 437/2, vše katastrální území Běleč
u Mladé Vožice,
12. schválilo vyřazení majetku inv. č. 2007-003 (El. zabezpečovací signalizace) v pořizovací
hodnotě 14 629 Kč, inv. č. 2008-001 (Kancelářské stroje - kopírka SHARP) v pořizovací
hodnotě 16 648,10 Kč, inv. č. 2009-006 (Počítač dodavatel CZECH Computer) v pořizovací
hodnotě 27 337 Kč, a inv. č. 2013-003 (Mobilní telefon Sony Xperia) v pořizovací hodnotě
3 829 Kč, vše ke dni 8. prosince 2016,
13. schválilo smlouvu o dílo – Běleč 22 – zateplení zasedací místnosti č. 204 s firmou Re In
s.r.o. za cenu 199 511 Kč.
Zastupitelstvo obce na svém 28. zasedání dne 27. prosince 2016
1. určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Kubáleho a Jaroslava Čecha a zapisovatelem Stanislava
Šmejkala,
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2. schválilo program 28. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. bere na vědomí rozpočtové opatření 16/2016 – zvýšení a snížení výdajů o 300 Kč a změny ve
výdajích v rámci paragrafů ve výši 350 Kč,
4. schválilo rozpočtové opatření 17/2016 – zvýšení příjmů i výdajů o 154 556 Kč, snížení
příjmů i výdajů o 54 950 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 44 500 Kč,
5. schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2017 – příjmy i výdaje ve výši 5 000 000 Kč. Rezerva
rozpočtu činí 791 000 Kč,
6. schválilo rozpočtový výhled na roky 2017 - 2019,
7. schválilo Aktualizaci programu obnovy venkova na roky 2017 - 2020,
8. schválilo úpravu Strategického plánu obce Běleč pro období let 2014 - 2020,
9. schválilo žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje (Oprava místní
komunikace v Bělči) ve výši 250 000 Kč, celkové náklady projektu 500 000 Kč,
10. schválilo žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj
(Oprava místní komunikace Běleč – Do Souhrad) ve výši 392 879 Kč, celkové náklady
projektu 785 758 Kč,
11. schválilo dodatek ke smlouvě č. 1/2017 (Sběr, svoz a likvidace komunálního, separovaného
odpadu na území obce Běleč č. 02/KOM/2012) se společností COMPAG VOTICE s.r.o.,
12. schválilo poskytnutí příspěvku Diakonii ČCE – středisko Rolnička, IČ 47268701, pro rok
2017 ve výši 18 000 Kč,
13. schválilo poskytnutí příspěvku Českému střeleckému svazu, sportovně střeleckému klubu
Bzová, IČ 69100861, pro rok 2017 ve výši 4 000 Kč,
14. zamítlo poskytnutí příspěvku společnosti Ochrana fauny České republiky o.p.s.,
15. zamítlo poskytnutí příspěvku spolku PREVENT, z.s.,
16. schválilo uzavření dohod o provedení práce pro rok 2017,
17. schválilo smlouvu kupní na prodej pozemku parcelní číslo KN 1284/69, ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 89 m2, v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice kupujícím Tomáši
Krátoškovi a Nikole Krátoškové, trvale bytem Běleč 30, za cenu 50 Kč/m2 s tím, že kupující
uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a poplatky spojené s převodem.

Stezka pro bosé nohy
Chodíte rádi naboso? I pro vás bychom v Bělči během jara rádi vybudovali Stezku pro bosé
nohy. Co to je? Je to ohraničená cesta, která je vyplněná různým přírodním materiálem (šišky,
písek, oblázky, kůra, jehličí, kamínky, větvičky apod.). Ve větším měřítku jste ji mohli vidět
třeba na obecním výletu do Zeměráje v červnu 2014, menší stezku otevřeli letos na podzim na
zahradě spolkového domu v Pravoníně. Pokud byste se chtěli podílet na plánování nebo
výstavbě bělečské stezky, kontaktujte prosím Petru Šmejkalovou a pustíme se do toho. Více
informací o bosých stezkách a chodnících naleznete třeba na následujících internetových
stránkách: http://www.bosaturistika.cz/stezky-pro-bose-nohy-v-cr/
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