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Pět let uplynulo jako voda

Vážení přátelé, rodáci, občané a obyvatelé obce,

zanedlouho uplyne pět let od doby, kdy jsme se naposledy sešli, abychom se společně potkali
na bělečské návsi. Pět let je vhodná doba k bilancování. Toto speciální číslo zpravodaje bylo
připraveno proto, abychom vám ukázali, jak se obec za těch pět let posunula.

Za roky 2012 – 2016 se v obci narodilo 12 dětí, zemřelo 11 občanů, odstěhovalo se 8 obyvatel a
přistěhovalo 21 nových obyvatel. K 31. prosinci 2016 bylo v obci trvale hlášeno 199 obyvatel.

V současné době působí v obci tři skupiny aktivních občanů. Nejvíce akcí a největší členskou
základnu má Sbor  dobrovolných hasičů  Běleč,  který  zajišťuje  mimo jiné  hasičské  soutěže,
kroužek mladých hasičů, turnaj ve stolním tenise a zázemí letního kina Běleč.

Druhou aktivní skupinou jsou občané Bzové, kteří zajišťují kulturní a sportovní akce ve Bzové,
například nohejbalový turnaj, dětský den, maškarní bál apod.

Třetí skupinou jsou Mladé občanky Bělče, které zajišťují akce v Bělči,  převážně pro děti –
dětský karneval, drakiádu, malování na asfalt, vánoční besídku nebo Den matek.

Některé  akce  připravuje  zastupitelstvo  obce  a  to  buď  samo  (MDŽ),  nebo  ve  spolupráci
s mladými občankami (zájezdy pro děti i pro dospělé).

V neposlední řadě je nutno zmínit dvě myslivecká sdružení, sportovně střelecký klub Bzová,
ostatní občany a majitele rekreačních objektů, kteří pomáhají dlouhodobě podle potřeb obce.
Na poslední brigádu v Bělči přišlo 33 obyvatel a udělalo se velké množství práce.

Nedávno jsem měl možnost prezentovat obec na celostátním setkání starostů v Trnavě u Zlína.
Jako nejúspěšnější činnost jsem prezentoval naše letní kino, ale jako nejdůležitější předpoklad
pro takový projekt jsem na prvním místě prezentoval lidi, občany, kamarády a pomocníky, bez
kterých by obec nežila a akce by nikdy nebyly tak dobré, dobře zorganizované, dobře zajištěné
a skvěle provedené. Bez těchto lidí by spousta věcí vůbec nevznikla.

Poslední  pět  let  probíhalo  ve světle  velké stavební  činnosti,  postavili  jsme nový most  pod
Šelmberkem,  kulturní  centrum ve  Bzové  a  klubovnu pro  děti  a  spolkové  aktivity  v  Bělči,
opravili několik komunikací, částečně opravili obecní úřad, zrekonstruovali hřiště pro malou
kopanou, vybudovali dětské hřiště ve Bzové a doplnili prvky na hřiště v Bělči, částečně opravili
požární nádrž, zpevnili taneční parket, vybavili se technikou jak požární, tak komunální.

A kde  jsme  na  to  všechno  brali  prostředky?  Máme  operativní  a  funkční  zastupitelstvo,
hospodaříme dlouhodobě udržitelně v lese, pronajímáme výhodně pozemky, třídíme odpad a
hlavně získáváme dotace. Zároveň se snažíme efektivně nakládat se svěřenými penězi.

V roce 2001 měla obec příjmy 1,1 mil. Kč, v roce 2006 příjmy 1,9 mil. Kč, v roce 2011 příjmy
4 mil.  Kč,  a  v  roce  2016  měla  příjmy  9,3  mil.  Kč.  Pokud  se  nám podaří  v  příštím roce
zrealizovat projekt 39 čistíren, možná celková suma příjmů ještě poroste.
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Je hodně příjemné psát tyto řádky, protože se nemáme za co stydět.

Stanislav Šmejkal, starosta obce Běleč

Sázeli jsme stromy

Od  roku  2013  probíhá
v obci  kolem  komunikací
výsadba  alejí  stromů,  nad
Bělčí  jsme  vysadili  sad
slivoní,  k  Mladé  Vožici
vede alej  třešní,  od Bzové
k Bělči  alej  slivoní  a  pod
střelnicí  ve  Bzové  dvojitá
alej  různých  ovocných
stromů.  Počet  vysazených
ovocných  stromů  vysoko
přesáhl 100 ks.

To vše korunovalo více než
10 jeřábů a 30 zlatnic.

V obecních lesích jsme od
roku 2011 vysadili  41 663
stromků všeho druhu.



Strana 4 Zpravodaj obce Běleč 2/2017 – speciál Rodáci 2017 17. 6. 2017

Zasáhly nás povodně

Ráno  2.  června  2013  nám
příroda  ukázala,  kdo  je  tady
pánem. Přes Běleč, přes Bzovou
a hlavně  korytem řeky  Blanice
se přehnaly bleskové povodně.

V  Bělči  byly  vyplaveny  domy
č.p.  37  a  č.p.  38,  v  Bělči  i  ve
Bzové  byla  zaplavena  veřejná
prostranství  a  komunikace,
vodou z Bělečského potoka byl
akutně ohrožen Obecní rybník.

Protože  začala  zásahová
jednotka  pracovat  jako  jedna
z prvních v okolí, zvládla první
příval velmi dobře, zajistila čerpání vody a odklonění toku Bělečského potoka zabezpečilo hráz
Obecního rybníka, pročištění vpustí do kanalizace svedlo zpět řeku valící se po návsi.

Zásahová jednotka provedla průzkum okolí, projela Běleč, Bzovou, okolí Šelmberského mlýna,
okolí mostu pod Šelmberkem a konstatovala zajištění akutního nebezpečí.

Na žádost mladovožické jednotky se hasiči přesunuli k Žahourovu rybníku do Mladé Vožice,
kde naši hasiči zajistili a podle vyjádření statika zachránili prosakující hráz. Protože i hráz níže
položeného  Podhradního  rybníka  byla  v  tak  špatném  stavu,  že  ji  bylo  nutno  dlouhodobě
sledovat, dá se říci, že JSDHO Běleč zachránila během jediného dopoledne 3 rybníky.

Průtok  řekou  Blanicí  se  oproti
normálu zvýšil 160x, dosáhl cca
150  m3/hod,  pro  představu  se
jedná o normální průtok Vltavy
u  Mělníka.  Jde  o  dvojnásobek
stoleté vody.

Most pod Šelmberkem fungoval
jako  zádrž,  za  mostem  se
vytvořilo  1  km  dlouhé  jezero,
které chránilo obce dále po toku
– Šebířov, Kamberk, Louňovice.
Tím  most  poskytl  poslední
službu.

Práce JSDHO Běleč byla na tak
dobré úrovni, že jsme byli vyzváni k pomoci při odklízení povodňových škod v Bechyni. Od
roku 2015 je naše jednotka jednou deseti, které mají v okrese Tábor na starost civilní ochranu.
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Hasiči si pořídili nové zásahové vozidlo

Za činnost mimo katastr obce dostali naši hasiči dotaci 66 000 Kč a po dofinancování ze strany
obce si pořídili nové zásahové vozidlo Ford Transit. Postupem času bylo přestříkáno červenou
barvou,  doplněno  výstražným  zařízením  a  na  mnoha  brigádách  hasiči  zabudovali  vnitřní
vybavení. Celkové náklady na pořízení a dovybavení vozidla činily 213 410 Kč.

Obec má nové Lamborghini

Obec  si  v  roce  2014  pořídila
novou  lesnickou  techniku  –
traktor Lamborghini R1.45 DT s
čelním  nakladačem  SIGMA  4
PC910, přívěs VEZEKO, přední
mulčovač  YO-YO,  křovinořez
Stihl a motorovou pilu Stihl. 

Traktor  nás  přišel  na  767 300
Kč,  přívěs  na  116 700  Kč  a
ostatní  komponenty  na  86 600
Kč. Dotace z programu rozvoje
venkova činila 339 710 Kč.
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Postavili jsme dětem klubovnu

V  roce  2012  jsme  požádali
o dotaci na klubovnu pro děti a
spolkové  aktivity  v  podkroví
nad garážemi v Bělči. Dotaci ve
výši  450 tis.  Kč  jsme  získali  a
koncem  roku  2013  jsme
klubovnu stavebně připravili.

Počátkem  roku  2014  jsme
klubovnu  vybavili  nábytkem,
projektorem,  počítačem,  herní
konzolí  a  meteostanicí.  Při
plánování  akce  i  při  realizaci
jsme zapojili  bělečskou mládež
a výsledkem je klubovna plně ve
správě  mladých,  do  které  i
starosta chodí na návštěvu.

Klubovna a její fungování je naší pýchou a naučilo nás, že důvěra v mladé se vyplácí.



17. 6. 2017 Zpravodaj obce Běleč 2/2017 – speciál Rodáci 2017 Strana 7

Co bychom mohli říct o mladých hasičích?

Mnohokrát jsme se setkali s tím, že lidé nevědí, co si pod pojmem "Mladí hasiči" představit.
Většinou se domnívají, že tyhle děti jenom běhají s hadicemi, a když je pěkně, tak ještě navíc
stříkají vodu někam na beton nebo v lepším případě na terče. Jenomže tahle představa je hodně
zkreslená a ani zdaleka to není vše, co je součástí bohaté a rozmanité celoroční činnosti našich
mladých hasičů.

Jednou z hlavních náplní činnosti mladých hasičů je vzdělávání dětí v oblasti požární ochrany,
při  níž  děti  získávají  znalosti,  ale  i  praktické  zkušenosti  ze  všech oblastí  hasičské  činnosti
včetně požárního sportu. Nedílnou součástí aktivit je také osvojování tábornických dovedností
(jakými  jsou  např.:  uzlování,  práce  s  pilou,  sekerou  a  nožem,  orientace  v  přírodě,  atd.).
V kolektivu mladých hasičů jsou děti vedeny ke kladnému a šetrnému přístupu k přírodě, její
ochraně i využívání.

Dalšími činnostmi kolektivu jsou základy ekologie, zdravovědy a poskytování první pomoci.
Kalendář v průběhu celého roku nám plní také spousta soutěží, v nichž mezi sebou srovnávají
své  dovednosti  jednotlivé  kolektivy  mladých  hasičů  z  celého  hlavního  města  a  okolí.
V neposlední řadě patří mezi naše aktivity mnoho výletů, společně strávené víkendy či možnost
účasti na letním táboře.
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Základním kamenem činnosti kolektivu mladých hasičů je hra Plamen.

Hra Plamen je celorepubliková
soutěž  pořádaná každoročně na
okresní,  krajské  a  republikové
úrovni.  Vítězové  jednotlivých
okresních  kol  postupují  do  kol
krajských, vítězové krajských do
republikového  finále.  Hra
Plamen  má  dvě  základních
kategorie Mladší žáci (do 11 let)
a Starší žáci (od 11 do 15 let).

Plamen  se  skládá  ze  sedmi
dílčích  soutěží  pořádaných  na
podzim  a  jaře,  jednotlivé
ročníky se datují podle školního,
nikoli kalendářního roku. V rámci podzimního kola se koná Závod požárnické všestrannosti
(ZPV) a závod požárních dvojic. Všechny ostatní  části  hry Plamene – štafeta a útok CTIF,
štafeta  4x60,  štafeta  požárních  dvojic,  požární  útok  a  vyhodnocení  celoroční  činnosti  –
probíhají v jarní části.

ZPV či dříve branný závod je 2 až 3 km dlouhý okruh přírodou a trať absolvují kolektivy
rozdělené do pětičlenných hlídek. Na trati se nachází šest stanovišť rovnoměrně po celé trati.
Trať  je  značena  fáborky  a  na  každém stanovišti  se  plní  nějaké  úkoly,  kde  musí  závodníci
prokázat  nejen  fyzickou  zdatnost  –  běh,  ručkování  po  laně,  střelba  ze  vzduchovky,  ale  i
teoretické znalosti – poznávání topografických a technických značek, práce s buzolou a mapou,
zdravověda,  uzlování,  znalost  hasebních  prostředků.  Za  každý  trestný  bod  se  přičítá
k celkovému času jedna trestná minuta. Vítězí hlídka, která trať absolvuje nejrychleji.

Štafeta požárních  dvojic  není
na rozdíl od předchozích pouhé
obíhání  po  okruhu  a
překonávání  překážek.  Na 20m
dlouhé trati soutěží pět mladých
hasičů  –  velitel  a  dvě  dvojice.
Na konci trati je meta, uprostřed
trati  je  upevněn  hydrantový
nástavec.  První  vybíhá  velitel,
oběhne metu a vrátí se ke startu.
Pak  vybíhá  první  dvojice.
Cestou  k  hydrantu  si  vezmou
hadici a proudnici, napojí hadici
na  hydrantový  nástavec  a  na
hadici  připojí  proudnici.
Oběhnou metu a pokračují zpět.
Nakonec vybíhá druhá dvojice, oběhne metu, nářadí (hadici a proudnici) sklidí a odnese do cíle.
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Požární útok je mezi dětmi jednoznačně nejoblíbenější disciplína. Cílem je spojit sací vedení,
připojit  je  k  motorové  stříkačce  a  ponořit  sací  koš  do kádě  s  vodou.  Druhá  část  družstva
mezitím  spojí  hadicové  vedení,  připojí  je  k  motorové  stříkačce  a  doběhne  s  proudnicemi
k terčům, které se snaží v co nejkratším čase sestříknout.

Útok CTIF je 75 m dlouhá trať
s  překážkami.  Soutěží  celkem
9 členů.  Každý  člen  má
přiděleno  své  číslo  a  tím  je
přesně určeno, co má v průběhu
závodu  dělat.  Soutěžící  musejí
správně  rozbalit  hadicové
vedení,  překonat  překážky
(vodní  příkop,  bariéra,  tunel  a
lávka), sestříknout terče pomocí
džberových  stříkaček,  navázat
čtyři  uzly,  správně  přiřadit
technické prostředky a nastoupit
do  dvojřadu.  Velitel  družstva
podává  hlášení  a  je  seznámen
s výsledky  svého  družstva.

Hodnotí se správnost uzlů, technické prostředky, ale třeba i chůze po správné straně hadice
nebo mluvení. Právě to nedovolené mluvení v průběhu závodu bývá pro děti nejnáročnější a
vyžaduje značnou disciplínu.

Štafeta CTIF  je štafetový běh pro 9 závodníků. Na devíti úsecích dráhy si soutěžící musejí
poradit  s  žebříkovou  stěnou,  přenášením  hadice  či  (prázdného)  ručního  hasícího  přístroje
(RHP), podbíháním laťky a spojováním hadic. Jako štafetový kolík slouží mladým hasičům, jak
jinak, proudnice.

Štafeta 4x60 m je štafetový běh se čtyřmi úseky pro čtyři soutěžící. Překážky tvoří kladina,
bariéra, přenášení RHP a spojování hadic. Štafetou je opět proudnice.

Vyhodnocení  celoroční  činnosti –  nedílnou  součástí  hry  Plamen  je  hodnocení  celoroční
činnosti  kolektivu. To spočívá v kontrole kroniky družstva – zjišťuje se jakou další činnost
vyvíjí  kolektiv  mimo soutěží  v  požárním sportu.  Jak  uvádí  směrnice  pro  činnost  kolektivů
mladých hasičů: "Má-li být úspěšně plněn výchovný cíl práce s dětmi v hasičském hnutí, nelze
tuto činnost omezovat jen na získávání znalostí a dovedností v oblasti požární ochrany." Proto
k činnosti mladých hasičů neoddělitelně patří výlety, besedy, vícedenní akce, návštěvy výstav a
muzeí,  odpracování  brigádnických  hodin  na  údržbě  výstroje,  výzbroje,  či  zbrojnice  nebo
životního prostředí, získávání odznaků odborností a specializací, pořádání kulturních programů,
účast ve výtvarných, turistických, sportovních či jiných soutěžích nad rámec hry Plamen.
Z tohoto stručného výčtu je myslím zřejmé, že činnost mladých hasičů ani zdaleka není jen
o běhání s hadicemi a stříkání vody. To naopak tvoří jen zlomek celoroční náplně této zájmové
organizace. Dítě, které se stane mladým hasičem, se naučí nejen spoustu zajímavých a mnohdy
velmi  praktických  a  užitečných  věcí,  ale  je  vedeno  ke  zručnosti,  bystrosti,  přemýšlivosti,
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zodpovědnosti  i  disciplíně a v neposlední řadě i  lepší fyzické kondici.  Vlastně jsou na děti
kladené větší požadavky než na jejich dospělé kolegy.

Kolektiv Mladých hasičů SDH Běleč v letošním roce zahájil třináctý rok své činnosti. Do práce
v kroužku,  jehož  činnost  probíhá  každou  středu,  bývalo  zapojeno  kolem 20  dětí  ve  všech
kategoriích.  Naše  činnost  je  zaměřena  na  plnění  soutěží  hry  Plamen  a  na  účast  v  dalších
soutěžích v okrese Tábor.

Každoročně se účastníme následujících akcí:
- v měsíci únoru – Bechyňský sedmiboj
- v měsíci březnu – Jarní soutěž MH v Táboře
- v měsíci dubnu – Memoriál Jaroslava Šturze v Mladé Vožici
- v měsíci květnu – jarní část okresního kola hry Plamen v Táboře
- v měsíci květnu – účast v I. kole soutěže v požárním sportu okrsku Mladá Vožice
- v měsíci září – závodu MH „O pohár starosty města Tábora“
- v měsíci říjnu – podzimní kolo hry Plamen
- v měsíci prosinci – příprava a průběh vlastní vánoční besídky

V minulých  letech  kolektiv  Mladých  hasičů  z Bělče  dosahoval  velmi  dobrých  a  ceněných
úspěchů, avšak v současné době nám některé děti odrostly a činnost v kroužku mladých hasičů
musely  ukončit.  V současné  době  se  tedy  potýkáme  s nedostatkem  abonentů  kroužku.
K 1. květnu 2017 je zaregistrováno 17 dětí, avšak do soutěží se zapojuje reálně cca 12 dětí.
Z této základny je 8 dětí ve věku do 11 let, tj. kategorie mladší žáci, a 9 dětí ve věku nad 11 let,
tj.  kategorie starší  žáci.  Problémem je,  že děti  jsou nerovnoměrně začleněny do soutěžních
družstev, mladší musí plnit ty samé požadavky jako děti podstatně starší. Dalším problémem je,
že velká část dětí na kroužek dojíždí z jiných obcí. (Bělečtí muži, proč nekonáte?).

Abychom ale  jenom neplakali,  i  v tomto  složení  děti  reprezentující Běleč  dosáhly  dobrých
umístění:
-  v měsíci  březnu  na  VIII.  ročníku  Jarní  soutěže  MH  v Táboře  jsme  obsadili  s družstvem

starších žáků 1. místo a mladší žáci obsadili 4. místo
- v měsíci dubnu na VIII. ročníku Memoriálu Jaroslava Šturze v Mladé Vožici jsme obsadili

s družstvem starších žáků 5. místo
- v měsíci květnu na zakončení okresního kola hry Plamen v Táboře jsme obsadili s družstvem

starších žáků 10. místo – bohužel museli jsme družstvo složit z dětí, které by věkem patřily
do mladších žáků

- v měsíci květnu jsme se účastnili I. kola soutěže v požárním sportu okrsku Mladá Vožice, kde
jsme obsadili s družstvem starších žáků 1. místo;

Činnost  kolektivu  Mladých  hasičů  však  musí  pokračovat  dále.  Vždyť  vychováváme  své
nástupce  do hasičských zbrojnic  a  je  jedno,  zdali  to  je  v Bělči,  nebo v jiné  obci.  Jde  o  to
vybudovat v dětech vztah k hasičskému řemeslu a hlavně, aby děti neseděly doma u počítačů,
aby šly ven mezi své vrstevníky. Věříme, že po letech hubených přijdou i  léta s naplněnou
základnou děti.

A co vy? Už jste přihlásili svoje dítě k MLADÝM HASIČŮM?
Rudolf Šedivý
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Postavili jsme kulturní centrum ve Bzové

Potřeba klubovny ve Bzové byla
občany  Bzové  akcentována  již
mnoho  let,  první  ideový  návrh
vznikl v září 2012. Protože šlo o
velkou investici  a  bylo  obtížné
na  ni  získat  dotaci,  postavila
obec  celý  objekt  kulturního
centra z vlastních prostředků. 

Jedná  se  druhou  nejdražší
investici v historii obce hned po
vodovodu  pro  Bzovou.
Proinvestovali  jsme  celkem
2,81 mil. Kč,  stavba  probíhala
od října 2015 do května 2016.

Již v předstihu bylo vybudováno
nové  dětské  hřiště  v  prostoru
před  klubovnou  nákladem
199 787  Kč.  Hřiště  obsahuje
7 herních  prvků  a  naštěstí
nebylo  při  stavbě  klubovny
nijak významně zasaženo. Dnes
je  kombinace  tenisového kurtu,
klubovny  a  dětského  hřiště
novým  přirozeným  centrem
života ve Bzové.

Klubovna je centrem setkávání a
měla  by  být  katalyzátorem
rozvoje  pestrých  spolkových,
občanských,  sportovních  a
kulturních aktivit.

Bzová má mnoho dětí a mladých
obyvatel,  takže  se  dá
předpokládat,  že  bude  kulturní
centrum využíváno i pro rozvoj
aktivit,  které  přesahují  hranice
Bzové.

Užívejme si to.



Strana 12 Zpravodaj obce Běleč 2/2017 – speciál Rodáci 2017 17. 6. 2017

Postavili jsme most

Při povodních v roce 2013 přišla
Běleč  o  svůj  jediný  most.
Protože  jde  o  odlehlou  část
katastru,  zdálo  se  málo
pravděpodobné,  že  v  dohledné
době dojde k obnově. Žádost o 
dotaci  z programu  ministerstva
dopravy byla v podstatě jedinou
možností, jak most obnovit. Byli
jsme  velmi  úspěšní,  dotaci  na
most dostalo v Jihočeském kraji
8  obcí  z  96,  které  o  příspěvek
žádaly.  Celkové  náklady  na
výstavbu  činily  2 660 911  Kč,
z toho  dotace  2 253 274  Kč
pokryla necelých 85% nákladů.

Most  je  založen  2  metry  pod
hladinou řeky Blanice,  při  jeho
výstavbě jsme dvakrát přesunuli
koryto  řeky  Blanice  a  parta
Stanislava  Bartoně  z  firmy
DŘEVOTVAR  –  řemesla  a
stavby  z Chýnova  odvedla
perfektní  práci.  Práce  trvaly
3 měsíce  od  března  do  května
2016.

Za výstavbu mostu dostala obec
v  soutěži  Vesnice  roku  2016
ocenění  za  citlivé  odstranění
povodňových škod.
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Opravovali jsme

Obec vlastní majetek v hodnotě cca 34 mil. Kč. Tento majetek je nutno udržovat a opravovat.

Již  od  roku  2011  postupně
odbahňujeme,  opravujeme  a
sanujeme  požární  nádrž,
východní  strana  nádrže  je  ve
finálním stavu a rádi bychom do
tohoto  stavu  dostali  postupně  i
ostatní  strany  nádrže.  Firma
DAICH  odvedla  při
rekonstrukci profesionální práci.

Rekonstrukce povrchu hřiště pro
malou  kopanou  v  Bělči,  nové
oplocení  a  bezpečnostní  sítě
vyšly  na  351 280  Kč.  Další
peníze spolkly bezpečné branky.
Hřiště bylo slavnostně otevřeno
27.  září  2015  pouťovým
fotbalem „levá proti pravé“.

Fotbalové  hřiště  má  svého
správce a je udržováno ve velmi
dobrém  stavu.  Nové  oplocení
zajistilo,  že  míče  již  neutíkají
přes  silnici  a  hra  na  něm  je
bezpečná.

V říjnu 2016 proběhla prozatím
oprava  rozpadlé  místní
komunikace 4c od silnice II/125
(šebířovská)  přes  nový  most
k hradu Šelmberk. Oprava stála
2 335 846  Kč,  ministerstvo  pro
místní  rozvoj  poskytlo  na  akci
dotaci  1  mil.  Kč.  Silnice  má
nový povrch, v krátkém úseku i
nové  podloží,  byl  proveden
obsyp a ve spolupráci s místními
hasiči  byly  vyřezány  křoviny
kolem  komunikace.  Příjezd
k hradu je v současné době více
než důstojný.
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Letní kino Běleč

V roce 2012 jsme na narozeninách spojených s promítáním filmu přemýšleli,  zda by nešlo
promítat častěji a pokud možno legálně. Věta, která nakonec rozhodla, zněla: „To nenabílíš.“
Autor tím měl na mysli, že není možné zajistit legální a finančně udržitelný model letního kina.

Pro  spuštění  letního  kina  je
nutno zajistit 5 ingrediencí: lidi,
prostory,  techniku,  byrokracii  a
peníze.

Ukázalo se, že klíčovou složkou
jsou  lidé,  kteří  kino  připraví,
zajistí  občerstvení,  připraví
lavice, stánky, natáhnou plátno a
uvedou celý kolotoč do pohybu.

Prostor se nabízel sám, bělečská
náves má nezaměnitelné kouzlo,
techniku  jsme  měli,  byrokracii
zařídili a peníze vyčlenili.

Od  samého  začátku  jsme  zavedli  finanční  model,  kdy  SDH  Běleč  zajišťuje  na  svůj  účet
občerstvení  a  obec  zajišťuje  techniku  a  pronájem filmů.  Obě  dvě  složky  jsou  dlouhodobě
ziskové, i když jsme šli do rizika a zavedli dobrovolné vstupné do kasičky. Ukazuje se, že lidé
jsou ochotni přispět, pokud jim nabídneme pěkný zážitek a nečekáme s nataženou rukou.

Počet diváků nám utěšeně roste,
v  roce  2014  jich  bylo  380,
v roce 2015 600 a v roce 2016
přišlo nečekaných 1 101 diváků.

Jenom  na  poslední  představení
sezóny 2016 přišlo 350 diváků,
utržilo  se  10 042 Kč,  v  Bělči
parkovalo 90 aut, dva karavany
a několik motocyklů.

Letní  kino  Běleč  se  stalo
fenoménem  a  je  jistou
společenskou  povinností  aspoň
jedno představení navštívit.

Heslo pro letošní sezónu zní:

Zrušte dovolenou, odvolejte rodinné akce a naplánujte si cestu do kina.
Proč? Protože filmy nejlépe chutnají v Bělči na návsi.
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A co budeme dělat dál?

Již  od roku 2015 probíhá  příprava,  výkupy a  směny pozemků pod budoucí  cyklostezkou /
chodníkem  Mladá  Vožice  –  Běleč  a  cyklostezkou  /chodníkem  Běleč  –  Bzová.  Jen  co  se
odblokují poslední pozemky jsme připraveni okamžitě požádat o dotaci na výstavbu.

Kvůli  zhoršené  bezpečnostní  situace  na  silnici  II/137  připravujeme  výstavbu  točny  pro
autobusy u Bzové a  přemístění  autobusové zastávky mimo silnici.  Stejně  tak připravujeme
úpravu zastávky v Bělči na návsi.

Největší  akcí  roku  2018  bude
výstavba  39  domovních  čistíren
odpadních  vod  ve  všech  třech
sídlech  –  v  Bělči,  ve  Bzové  i
v Elbančicích.  Obec  Běleč  byla
jednu ze tří obcí z celé republiky,
které byla schválena dotace ve výši
4 390 000  Kč  na  výstavbu
39 domovních čistíren. V letošním
roce  probíhá  projektová  příprava,
v létě  začne  územní  a  následně
stavební  řízení,  stavba  proběhne
v jarních  a  letních  měsících  roku
2018.

Od  roku  2016  obec  aktivně
vykupuje a směňuje pozemky pod
komunikacemi,  které  jsou  ve
špatném  technickém  stavu.  Po
získání  pozemků  pod  některou
z mnoha  rozbitých  komunikací
bude  obec  žádat  o  dotaci  na
opravu.

Pokud  dobře  dopadne  dotační
řízení  na  rekonstrukci  hasičské
zbrojnice, pustíme se i do této akce.

Rádi přivítáme i vaše další nápady na rozvoj naší obce a předem za ně děkujeme.
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