
 

 

Bělský občasník 

2018 
Redaktor: Michal Ježek 

Datum vydání: 22. 12. 2018 

Počet výtisků: 170 

Cena: zdarma 

Počet článků: 21 

Počet autorů článků: 9 

Všem autorům tímto děkuji za spolupráci. 

          

 

Volby do zastupitelstev 2018 

V termínu 5. a 6. 10. 2018 proběhly volby do zastupitelstev obcí a měst. V naší obci byly sestaveny 

2 kandidátní listiny (Sdružení nezávislých kandidátů 1 a Sdružení nezávislých kandidátů 2). Důvodem 

vzniku 2. kandidátky nezávislých byla absence kandidátky ČSSD, o které jsme předem věděli, že 

nebude sestavena. Celkem kandidovalo 16 občanů. Volba občanů nakonec do zastupitelstva poslala 

tyto kandidáty: Ing. Martin 

Mihulka, Ing. Tomáš Žalský, Ing. 

Michal Ježek, Alena Mihulková, 

Zdeňka Čeřovská, Jana Drábková 

a Bc. Iveta Fišerová. 

Na následném veřejném 

ustavujícím zastupitelstvu dne 

30.10. byli do jednotlivých funkcí 

zvoleni. Starostka: Alena 

Mihulková, 1. místostarosta: Ing. 

Michal Ježek, 2. místostarosta: 

Ing. Tomáš Žalský, předsedkyně 

sociální komise: Zdena Čeřovská, 

předsedkyně finančního výboru: Jana Drábková, předsedkyně kontrolního výboru: Bc. Iveta Fišerová, 

člen zastupitelstva: Ing. Martin Mihulka. Děkujeme Vám za projevenou důvěru. Své funkce budeme 

vykonávat svědomitě a v nejlepším zájmu občanů Bělé. 

Michal Ježek 



 

 

Ze stolu starostky 

Letos se slaví 100 let od vzniku samostatného Československa. A mě napadlo, co by asi letos 

slavila naše malebná vesnička? Tak třeba: 485 let od svého vzniku, před 268 lety tu vznikla škola, do 

které chodilo v roce 1883 až 122 dětí a naposledy se zde učilo před 33 roky, před 148 lety Bělou 

protnula poprvé dráha, před 138 lety zde byl založen hřbitov, před 86 lety tu byla postavena budova 

OÚ. V roce 1600 zde bylo pouze 103 obyvatel, nejvíce jich bylo v roce 1869 (846 občanů), největší 

pokles od svého vzniku zaznamenala naše obce v roce 2013, kdy zde bylo pouze 255 obyvatel. Dnes 

nás je 274 a to znamená, že opět rosteme 😊. 

V rámci 100 výročí jsme se rozhodli provést historicky již čtvrtý pokus o realizaci památníku 

obětem 1.světové války. Návrhy by měly být představeny na posledním zastupitelstvu letošního roku. 

Velkým zásahem do života lidí v Bělé byla 1. světová válka. Zmobilizováno bylo 122 mužů, což 

představovalo 16 % ze všech obyvatel. Z nich 22 padlo, nebo bezprostředně zemřelo na následky 

zranění a nemocí vyvolaných pobytem na frontách. 9 bylo válečných invalidů, 12 vstoupilo do 

československých legií. Někteří se z války vraceli po 4 až 6 letech. Pomník se jmény padlých by se tak 

stal důstojnou památkou těch, kteří položili své životy za naši svobodu. 

Z kraje roku byla provedena inventarizace, kde se hodnota majetku navýšila o 2.853.747,34 Kč. 

Celková hodnota obecního majetku na začátku letošního roku činila 39.816.611,91 Kč. V červnu 

proběhla kontrola na hospodaření a celkový chod obce z krajského úřadu. Vše bylo v pořádku, a tak 

výsledek zprávy zněl opět “bez závad“. Po kalkulaci poplatků bylo schváleno, že zůstanou na stejné 

cenové úrovni a nic se zdražovat nebude: 

• Vodné 26,- Kč / m3 (včetně 15 % DPH). Pro občany je poskytována sleva 5,- Kč / m3 a cena po 

slevě je ta 21,- Kč / m3. Vodné máme oproti ostatním obcím velice cenově příznivé. 

• Poplatek z odpadů 500,-Kč / osoba / rok 

• Kabelová televize 1.500,- Kč / č.p. / rok 

Každoročně přispíváme spolkům. Letos jsme přispěli: SK Jívan 20.000,- Kč; Myslivecké sdružení 

Kavkázsko na střelecký kroužek 3.000,- Kč; Včelaři 5.000,- Kč; MŠ Libštát na besídku za každé dítě 

trvale hlášené v Bělé 200,- Kč. V rozpočtu máme každoročně vyčleněno ještě pro přímé náklady 

materiální a režijní povahy pro SK Jívan 10.000,- Kč; dobrovolným hasičům 50.000,- Kč; na dětské 

akce 50.000,- Kč a na SPOZ (činnost kulturní komise, včetně 

přání jubilantům) 50.000,- Kč. 

Letos jsme museli provést likvidaci staré skládky u splavu. 

Cena za uložení odpadu na skládku byla 233.588,-Kč.   

S firmou DS Agro jsme znovu podepsali smlouvu na zimní 

údržbu. Loni se velice osvědčilo nastavení prohrnování 

soukromých cest až k obydlí trvale hlášených občanů, tak aby 

nikdo nebyl omezen sněhovou nadílkou. Tato služba je obcí 

poskytována zdarma. Pro občany bez trvalého bydliště je 

zpoplatněna. 

 



 

 

Letos se nám podařilo dokončit 3 akce na které bylo žádáno o dotaci v minulém roce. 

• I. etapu obnovy vodovodu za cenu 2.235.109,-Kč s dotací 1.140.000,-Kč 

• zastřešení odpadových hospodářství za cenu 329.664,50 s dotací 98.899,-Kč 

• generální opravu obou kapliček za cenu 193.950,-Kč s 

dotací 135.765,-Kč 

V roce 2018 jsme byli v přidělení dotací poprvé 100 % úspěšní, 

co jsme podali to dopadlo, a že toho bylo: 

• Tři dotace na hasiče: materiální vybavení 

(elektrocentrála, 2 pily, výsuvný žebřík, vyprošťovací 

náčiní, hadice, proudnice), plovoucí čerpadlo, helmy se 

svítilnami. To vše za cenu 173.611,-Kč s dotací 93.218,50 

Kč, vše je již plně k dispozici naší jednotce SDH, která v 

loňském roce podstoupila školení práce s motorovou 

pilou a může tak vyjíždět k zásahům při pádech stromů. 

• Obnova vodovodu II. etapa za cenu cca 3.880.000,- s dotací 2 mil. Ze třech nabídek byla 

vybrána nejlevnější nabídka, kterou předložila firma KrVak s.r.o.  Bude provedena výměna 

vedení v délce cca 1300 m v centru obce a od vodojemu dolů. Vzhledem ke krásnému 

podzimnímu počasí je největší část výkopových prací již hotová a bude se pokračovat z jara. 

• Cesta ke hřišti + parkoviště a oprava Zlodějky za cenu cca 805.000,-Kč s dotací 400.000,-Kč. 

Zde zakázku získala s nejnižší cenou místní firma DS Agro. Akce je již ukončená a bude 

provedeno její vyúčtování. 

• Štěpkovač za osobní auto za cenu cca 285.000,-Kč s dotací 120.000,-Kč. Na začátku roku 2019 

provedeme výběrové řízení a pak zakoupíme. Počítáme s tím, že se bude za poplatek 

půjčovat i místním občanům. Průměr zpracovaných větví bude do 13 cm. 

• 7/ 15 kusů lamp s MR Pojizeří za cenu 225.000,-Kč s dotací 100.000,-Kč. Tuto akci realizovala 

firma Rydval z Lomnice nad Popelkou a je již také hotová. 

Celkem naše obec letos získá na dotacích neuvěřitelných 2.713.218,50 Kč. Což je více než polovina 

našeho běžného rozpočtu. 

Od firmy Ekokom jsme pořídili dotované sady tašek na třídění do domácností. Náklad na jednu 

sadu byl 42,23 Kč a do každé domácnosti je poskytnuta zdarma. Tento projekt běží již rok a 

výsledkem je navýšení tříděného odpadu o 100 %. Což je super výsledek, v který jsme ani nedoufali a 

vám všem, kteří třídíte patří velké díky. Nově nastavená frekvence vývozu je dostačující. Černé 

kontejnery jsou odváženy týdně, žluté na plasty každých 14 dní, papír a sklo každý měsíc.    

Příští rok na nás čeká zase hodně práce. Budeme pokračovat v obnově vodovodu. Konečně se 

snad dočkáme rozhodnutí k dělení pozemků a začneme už narovnávat nesoulad na komunikacích s 

vlastníky pozemků, pokusíme se opět podat maximální množství žádostí o dotace. Snad už dojde i na 

výměnu vývěsky u obce a instalování nové informační tabule u hřbitova. Hledáme možné dotace na 

provedení úprav kurtu a oplocení hřbitova. Je toho tolik, co si říká o opravu, zlepšení nebo nové 

pořízení. Vím, že ne vždy se vše podaří. Hodně nás brzdí úřady svým rozhodnutím, na které čekáme 



 

 

bezmála rok. I když je bombarduji telefonicky, maily a osobními schůzkami, nedaří se rychle dostat 

patřičná rozhodnutí. A tak čekáme na písemné rozhodnutí, abychom mohli už konečně instalovat 

dopravní značení, abychom mohli začít podávat návrhy na vklad a narovnávat komunikace na 

skutečnost.              

Chtěla bych apelovat na ty z vás, kteří zde bydlíte, ale nejste trvale přihlášení. Každý trvale hlášený 

občan v Bělé pro obec přináší do rozpočtu ročně určitou část peněz, které se vypočítávají z daní a 

přepočítávají na hlavu trvale hlášeného v obci. Tyto finance pak umožňují, abychom si zde mohli 

financovat jak běžný provoz v obci, tak investice. Zvažte prosím přehlášení do Bělé. 

Přeji vám, aby celoroční shon nahradila vánoční pohoda a klid, a do nového roku hodně zdraví a 

spokojenosti. 

Alena Mihulková 

Změna územního plánu č. 2 a výstavba velkokapacitního kravína 

Cítím potřebu upřesnit určité informace ohledně této změny. Pokud má obec zpracován Územní 

plán (dále jen ÚP), pak se veškeré stavební záměry a aktivity musí řídit tímto plánem. Ten vymezuje 

plochy k určitému využití v území, např. výstavbu rodinných domů, zemědělskou výrobu, veřejnou 

zeleň, lesní a vodohospodářské plochy, komunikace atd. Obec má zákonnou povinnost sbírat podněty 

od orgánů a občanů a na základě jejich potřeb provádět změny tohoto ÚP, tak aby mohli vlastníci 

pozemky využívat ke svým potřebám v souladu se zákonem. Je důležité říct, že ÚP definuje pouze 

možné užití dané lokality, nikoli konkrétní stavební záměr. Ke stavebnímu záměru se obec vyjadřuje 

až při procesu stavebního povolení.  

V roce 2015 pan starosta Svoboda přijal od občanů celkem 10 podnětů na změnu ÚP a správně v 

souladu se zákonem zahájil proces zpracování: Zadání změny č.2 ÚP Bělá. Vybraná firma zapracuje 

všech 10 požadavků do původního ÚP a předloží ho k posouzení dotčeným orgánům, kteří se k tomu 

vyjádří. Vzhledem k tomu, že jeden záměr má řešit případnou výstavbu kravína, tak nad rámec toho 

všeho byla zpracována studie SEA – stanovisko k vyhodnocení vlivů prováděného ÚP na životní 

prostředí. Dle této studie, která je v kompletním znění na webu a ve vývěsce OÚ je tento závěr: V 

souvislosti s navrhovanými plochami zařazenými do Změny ÚP Bělá č.II, nebyly nalezeny negativní 

vlivy, které by způsobily nadměrnou zátěž životního prostředí a ohrozily zdraví obyvatelstva. Při 

zjištění potenciálních mírných negativních vlivů jsou navržena opatření, kterými může dojít k 

eliminaci jejich míry vlivu. Doporučeným opatřením je vysazení zeleně v okolí stávajícího kravína a 

případně nového areálu kravína, dále minimalizace průjezdů z obslužné dopravy přes zastavěné 

území obce. Konkrétní opatření pro minimalizaci dopadů budou řešena v případné projektové fázi, 

což je stavební povolení.  

Na základě tohoto stanoviska, jsem měla potřebu zjistit více informací k danému záměru. Svolala 

jsem proto jednání, kterého se zúčastnil přímo investor se svým pracovním týmem a projektantem, 

dále zpracovatel ÚP – odbor územního plánování v Semilech, zástupce odboru životního prostředí z 

Krajského úřadu a větší část zastupitelů. Myslím, že jsme si konečně mohli udělat konkrétní obraz o 

zamýšleném kravínu. Byl dostatečný prostor k tomu, abychom si vyslechli jak samotný záměr kravína, 

tak jsme nahlédli do pracovní verze zákresu, a v rámci otevřené diskuse řešili různé dotazy napříč 

přítomnými. Co jsem si z toho odnesla? Co se asi stane, když zde bude kravín? 



 

 

Primární záměr výstavby nového kravína má sloužit k zefektivnění výroby, soustředit zásobování v 

rámci vnitropodnikové dopravy v areálu mimo zástavbu obce. Doposud se kejda naváží z jiných 

lokalit, nyní by měla být napřímo dopravována potrubím přímo do bioplynové stanice. Ubude 

doprava krmnými vozy do okolních středisek. Dojde ke zrušení 2 spodních kravínů a uvolní se zde 

prostor, který by mohl být do budoucna nabídnut obci k občanskému využití (byty, kulturní zázemí 

apod.). Tímto dojde k přemístění dobytka od obecní zástavby a oddálí se pachové zatížení v 

zastavěném území. Dojde k osázení zeleně, která tuto lokalitu zastíní a nebude rušit ráz obce. Z 

vodojemu budou odebírat a platit za přepadovou vodu, která se bude soustředit v samostatné 

zásobovací nádrži, což nebude mít vliv na zásobování občanů. Obci to finančně v rámci rozpočítání 

nákladů velice pomůže k tomu, abychom mohli dále udržet nízkou cenu vody pro občany. Pokusí se 

omezit jednorázovou velkou zátěž v období sečí. Plánují volný prodej mléka přímo z kravína. S 

krajskou správou silnic jednají o realizaci výhybek = rozšíření v nejnebezpečnějších úsecích na 

komunikaci směrem z Libštátu na Bělou, tak aby bylo vyhýbání bezpečnější. Nájmy za pozemky 

vlastníků se zvedly. Tak si říkám, to není zas tak zlé. 

Ale já si pokládám i opačnou otázku: „Co se asi stane, když zde kravín nebude“? Druhou možností 

výstavby je lokalita Košťálov. Krávy přemístit jdou (300 kusů z Bělé), ale bioplynová stanice nikoli. To 

znamená, že vstupní materiál z těchto kusů (kejda atd.) se bude navážet zpět do bioplynky v Bělé a 

naopak materiál ze senážních skladů, které tu jsou vybudovány, by se krmnými vozy dopravoval z 

Bělé směr Košťálov do kravína. To mi paradoxně říká, že dopravy neubude. Potkávat tyto voňavé vozy 

asi nikdo nechceme. Trochu mám obavy, aby z nevyužitých prostorů nevzniklo překladiště. S 

poklesem odběru vody, je jasné že se bude muset vodné zvedat, tak nevím, co je lepší, nebo horší. 

Sdílím s vámi tyto nově načerpané informace, a také vím, že o nich budeme ještě debatovat. 

Obec Bělá zde žije v jisté provázanosti se zemědělskými subjekty již od 50. let minulého století. Ať 

už to bylo JZD, Agrodružstvo vlastníků nebo nově DS Agro. Pro obec vykonávali a stále vykonávají 

subdodavatelsky práce, na které nemá techniku ani lidi. Od zimní údržby, přes dopravu až po opravy 

vodovodu a komunikací. Při opravách vodovodu obec platí materiál a DS to zastřeší svojí prací. V 

rámci krizového plánu naší obce, tvoří zdejší areál významného potřebného partnera, který má 

požadovaný stav techniky k řešení mimořádných situací.   

ÚP se blíží do podoby veřejného projednání, což znamená, že veškeré výkresy, studie a vyjádření 

by měly být připraveny k předložení na veřejném projednání v naší obci za účasti dotčených orgánů a 

veřejnosti – využijte možnosti se vyjádřit. O tomto termínu vás budeme předem informovat a jste 

srdečně zváni. 

Alena Mihulková 

Vodovod  

Letošní rok byl v životě našeho vodovodu opět průlomový. Podařilo se 

nám uskutečnit několik akcí pro zkvalitnění provozu a kontroly dodávky 

vody. 

Minulý rok jsem psal o největší a nejdražší akci od stavby vodovodu, což 

byla první etapa rekonstrukce hlavního řadu od silnice u školy až za 

Milana Brože. Letos jsme tuto částku zdvojnásobili na 4,4mil. Kč. Jak jste 

již zaznamenali, provádíme výměnu hlavního řadu tam, kde jsme loni 

začínali – tedy od sinice u školy až k vodojemu. Součástí projektu je 



 

 

výměna ramene ke hřišti a kolem brambůrkárny. Tyto akce 

jsou velice důležité, neboť se nám na ně daří čerpat dotace 

(letos 2mil. Kč) a zároveň na novém potrubí nedochází k 

poruchám a velkým ztrátám vody. Kvůli tomuto stavu jsme 

museli letos zažádat o navýšení limitu odběru podzemní 

vody na 48 000 m3/rok. 

Postupně tak potřebujeme vyměnit veškeré potrubí ze 

70. a 80. let, jehož životnost dávno skončila a potrubí 

praská. Novinkou na této trase bude redukční ventil, 

umístěný za kravínem. Tím budeme moct snížit tlak v 

potrubí v nižších částech obce a snížit tak riziko prasklin. 

Akci vysoutěžila za nejnižší cenu firma KrVaK Horní Branná, 

což zaručuje bezproblémový průběh akce. Kdyby se vám 

něco nezdálo, primárně má firma KrVaK nařízeno se 

dohodnout s vlastníkem pozemku, případně se obraťte na 

OÚ. Předpokládáme, že akci dokončíme na jaře, nyní už 

nám to počasí nedovolí.  

Dále pokračujeme v realizaci „inteligentního řízení 

čerpání vody z vrtu“. Instalovali jsme kontrolní a měřící 

prvky Jablotron, díky kterým dokážeme včas zjistit poruchu 

čerpadla, výpadek fáze apod. a zároveň tímto systémem 

konat první kroky k obnovení dodávky vody, např. vzdálené 

spuštění čerpadla, automatické přepnutí mezi hlavní a 

záložní nautilou. Zároveň jsme instalovali vodoměr na 

potrubí do obce, čímž dokážeme zjišťovat a kontrolovat 

špičky v odběru, a tedy zavčas odhalit poruchu, resp. 

nadlimitní odběr vody.  

Co připravujeme na rok 2019:  

• připravujeme projekt modernizace přečerpávací 

stanice u Jírových 

• zpracováváme projekt další části výměny potrubí hlavního řadu pro žádost o dotaci 

• budeme aktualizovat smlouvy a dohody s panem Chuchlíkem, aby DS Agro od obce nadále 

bralo vodu. Tato voda nám přináší nezbytné finanční prostředky a servisní pohotovost za 

výhodných podmínek pro zajištění nepřetržité dodávky pitné vody občanům bez nutnosti 

zdražování vodného. 

• zamyšlení nad konceptem využití zdroje vody na žabárně pro užitkové účely 

Závěrem bych chtěl poděkovat Aleně Mihulkové za perfektní přípravu žádosti o dotaci včetně 

maratonu po úřadech, Michalovi Ježkovi za technickou podporu elektro, Tomášovi Žalskému za 

podporu při zaměřování a práci v terénu a samozřejmě Karlovi Zajícovi staršímu za veškeré informace 

k vodovodu a jeho údržbu.  

 Martin Mihulka 



 

 

Kabelová televize 

Na základě rekonstrukce, která proběhla v roce 2017 mohu konstatovat, že kabelová televize je 

v dobré kondici a věřím, že nám bez velkých problémů bude sloužit i v dalších letech. Kabelová 

televize také slouží k připojení vysokorychlostního internetu, kterému je věnován následující článek. 

V průběhu léta, které bylo z pohledu teplot velmi extrémní, jsme zaznamenali problém se šířením 

signálu na dolním konci a v Polsku. Tato závada se projevovala velmi nestandardně (jen v určitých 

časových úsecích a téměř náhodně) a proto její nalezení trvalo dlouho. I přes tyto komplikace, jsem 

společně s p. Hodrem z firmy TomassGroup (dodavatelem řešení kabelové televize) problém nalezl a 

je opraven. Podařilo se to jen díky spolupráci s občany, kteří problém nahlásili. Všem tímto vřele 

děkuji za spolupráci. 

I když je v současné době všechno v pořádku, musíme se o kabelovou televizi i nadále starat, 

především z pohledu pravidelného servisu – toto zajistí obecní úřad. Vás občany bych chtěl poprosit o 

následující spolupráci: Pokud byste zjistili, že „domeček“ kabelové televize je poškozený anebo by se 

vám ho omylem podařilo poškodit (např. při sekání trávy nebo najetí autem), nahlaste prosím 

neprodleně tuto skutečnost na obecní úřad, nejlépe Michalovi Ježkovi. Zamezíte tím závažnějšímu 

budoucímu poškození díky povětrnostním vlivům. V případě, že vám kabelovka nefunguje, obraťte se 

na sousedy, jestli mají stejný problém, pokud problém potvrdí i soused nahlaste poruchu přímo M. 

Ježkovi.  

V naší kabelové televizi jsou nyní k dispozici tyto stanice.  

Neplacené programy Placené programy 

ČT1 Prima Comedy Central Rebel JOJ Family HD* 

ČT2 Prima Cool Šlágr Disney channel 

ČT24 Prima Krimi RTM plus Nova Sport 1 HD* 

ČT 4 Sport Nova Eurosport DE Nova Sport 2 HD* 

Déčko / ČT Art Nova Cinema Seznam TV Joj Cinema HD* 

Prima Nova Action Óčko CS Film 

Prima Zoom Nova 2 Óčko Star  

Prima Max Nova Gold Relax  

Prima Love Barrandov TV Barrandov Plus  

 Kino Barrandov   

Poznámky: 
1) Pokud některý program ve své televizi nemáte, zvolte na televizi anebo settop boxu funkci 

Automatické ladění. 
2) Označení HD* znamená že daný program vysílá ve vysokém rozlišení. Některé starší 

televizory nebo settop boxy ho nemusí být schopny přijímat.  

 

Placené programy tvoří významný náklad na provoz naší kabelové televize, proto chceme, aby 

jejich výběr oslovil co nejvíce občanů. Budu rád, když na konci občasníku vyplníte v dotazníku, které 

programy sledujete. Na základě výsledků dotazníku pak zhodnotíme, jestli upravíme programovou 

nabídku. 

Jistě jste již zaznamenali, že do konce roku 2020 má v ČR skončit televizní vysílání v tzv. standardní 

kvalitě a bude nahrazeno vysíláním ve vysokém rozlišení. Díky rekonstrukci naší kabelové televize 

z roku 2017 jsme na tento přechod připraveni. Bohužel přesný termín, kdy přepneme vysílání 

programů v naší kabelové televizi na vysoké rozlišení zatím nemohu sdělit. České radiokomunikace 



 

 

totiž zatím nevydaly přesný harmonogram této změny pro vysílač Černá hora – Jánské lázně, 

z kterého přijímáme signál do obce. Jakmile budu mít bližší informace budu vás informovat 

prostřednictvím SMS hlášení z obce a na webových stránkách. 

Michal Ježek 

Internet 

Na začátku tohoto roku došlo k zavedení internetu do kabelové televize. Největší výhodou takto 

poskytovaného internetu je nejen rychlost, ale především stabilita a spolehlivost. V současné době je 

k obecnímu internetu v kabelové televizi, který provozuje p. Libor Vlček, připojeno 42 domácností.  

Osobně mám internet přes kabelovku také. Jsem velmi spokojen nejen s rychlostí, ale i se 

stabilitou. Jako zodpovědný člověk na OÚ za internet a kabelovku mám možnost posoudit kvalitu 

dodaného řešení i tzv. z druhé strany. U mě by se v případě problémů scházeli stížnosti a já bych je 

musel řešit. Jsem však rád, že i z tohoto pohledu mohu prohlásit, že žádné problémy nejsou a 

internet funguje na výbornou. Navíc firma L. Vlčka je profesionální a vždy dokáže téměř okamžitě 

reagovat na jakýkoliv můj požadavek.  

Pokud byste se chtěli k obecnímu internetu připojit, nahlaste svůj zájem M. Ježkovi na tel. 

777 775 047. Zde je přehled nabízených tarifů (ceny jsou uvedeny včetně DPH): 

o rychlost 16 Mbit – 350 Kč 

o rychlost 30 Mbit – 470 Kč 

o rychlost 50 Mbit – 590 Kč 

Uvedená rychlost není s nikým dalším sdílena, což je velká výhoda oproti poskytovatelům 

bezdrátového připojení. Ti zcela běžné používají tzv. agregaci rychlosti neboli sdílení přenosové 

rychlosti mezi několik účastníků, ti pak nemohou rychlosti uvedené ve smlouvě vůbec dosáhnout. 

 V případě, že se rozhodnete přejít na obecní internet v kabelové televizi, je zřízení přípojky zcela 

zdarma. Navíc p. Vlček stále nabízí možnost přejít k nám ihned a po dobu co běží výpovědní lhůta u 

Vašeho předešlého poskytovatele, jemu internet neplatit. Můžete tak přejít ihned, bez zbytečných 

plateb navíc. 

Michal Ježek 

Komunikace 

     Jak již bylo uvedeno výše, na údržbu komunikací jsme v letošním roce získali dotaci od Libereckého 

kraje ve výši 400 000Kč za 50% spoluúčasti obce. Při podávání žádosti o dotaci jsme do toho šli s 

vidinou, že se podaří dotáhnout další již v minulosti uvažované akce. První z nich bylo zpevnění cesty 

od splavu k lávce a tam odstavná plocha pro osobní automobily, aby se při pořádání různých 

společenských akcí ulevilo cestě na stráni a zvýšil se počet parkovacích míst. 

     Vlastní stavbu provedla firma DS Logistic, která nabídla nejnižší cenu za provedení díla. Stavba se 

skládala z odbagrování neúnosné zeminy, navezení štěrku a úpravny vrchní vrstvy odfrézovaným 

asfaltem a zaválcování vibračním válcem. Tuto stavbu jsme dále spojili s další v minulosti přislíbenou 

akcí, a to byl odvoz černé skládky u splavu. Vzhledem k přítomnosti potřebné techniky a celkovým 



 

 

úpravám lokality to byl logický krok. Ale také krok hodně do neznáma, protože nikdo nevěděl, co vše 

najdeme a především, jaké množství materiálu bude potřeba odvézt. Naštěstí se nepotvrdily obavy z 

obsahu a veškerý materiál se bez problémů podařilo umístit na skládku v Košťálově. Objem a tudíž i 

cena byly bohužel větší, než byl hrubý odhad, ale jsme rádi, že tato „černá tečka zmizela z mapy 

obce“. Hned po dokončení stavby si nové parkování vyzkoušelo několik fanoušků Jívanu a 

pochvalovalo si, že se nemusí mačkat u hřiště. 

     Druhou akcí, která byla spolufinancována Libereckým krajem, byla oprava místní komunikace 

zvané „Zlodějka“. Musím se přiznat, že při prvním projetí jsem tam neshledával až tak závažný 

problém – jel jsem za sucha. Druhý průjezd za deště již plně vystihl stížnosti místních spoluobčanů. 

Osobním automobilem byla cesta stěží průjezdná jedním směrem. Oprava proběhla totožně jako u 

hřiště – stržení neúnosné zeminy, navezení štěrku a úprava vrchní vrstvy. Zde s tím rozdílem, že 

vrchní vrstvu netvoří frézovaný asfalt, ale „lánovská“ drť, která spíše plní charakter polní cesty. Do 

vytipovaných míst bylo umístěno šest odvodňovacích žlabů a dále byly vyměněny dvě nevyhovující 

     
Další větší akcí, která se letos realizovala, bylo zastřešení kontejnerů na odpadky a s tím spojená 

příprava zpevněných ploch.  Jednalo se především o „dolní konec“, kde kontejnery stály v podstatě v 

louce na pár panelech. Vzhledem k předpokládanému navýšení kontejnerů bylo potřeba zvětšit 

plochu pro stání a vzhledem k zastřešení zajistit pojezdovou plochu pro snadný vývoz. K tomuto účelu 

byly využity stávající panely a panely, které nám zbyly z „hořeního konce“, kde byla plocha pro stání v 

loňském roce vyasfaltována. Pojezdová plocha byla navíc rozšířena pomocí frézovaného asfaltu, tak 

aby se v místě snadno otočil vůz provádějící svoz odpadu. Pod obecním úřadem a na „hořením konci“ 

jsme žádné úpravy nepředpokládaly. Bohužel, ne vždy se vše úplně povede. V době asfaltování na 

„hořením konci“ se ještě o zastřešení neuvažovalo a nyní při realizaci nám patky kolidovaly s trasou 

stávajícího vodovodu. Z tohoto důvodu se muselo stání posunout částečně mimo zpevněnou plochu. 

Pro snadnější manipulaci s kontejnery se v současné době plocha pod přístřeškem zpevňuje. 

     Při letošní částečné rekonstrukci veřejného osvětlení došlo k výraznému vylepšení osvětlení 

některých komunikací. Minimálně na cestě od kostela ke hřišti došlo k pozitivní změně – na cestu je 

vidět. Na druhou stranu, asi jsme přišli o zdroj humorných příběhů :-). 

    Na jaře proběhlo již tradiční zametení asfaltových cest, v letošním roce v o trochu pozdějším 

termínu. Někteří nedočkavci již měli uklizeno, ale důvodem bylo to, že jsme nechtěli hned po zimě 

zamést štěrk z podzimního nástřiku asfaltovou emulzí. 



 

 

    Zimní údržba je zajištěna, smlouva byla opět podepsána s firmou DS. Podmínky pro občany 

zůstávají stejné jako v loňském roce – tedy pro všechny občany trvale žijící v Bělé je zajištěno 

protažení cesty k domu bez rozlišení zda je obecní nebo soukromá. Protažení soukromé cesty k 

rekreačním objektům po dohodě s OÚ. Zde bych chtěl poprosit o spolupráci, ale i o soudnost. Stávají 

se případy, kdy to na některé cestě začne namrzat a tudíž klouzat a ve většině obce je to v pořádku. A 

když nikdo nezavolá, tak opravdu nemáme šanci s tím něco udělat. A pak se dozvídáme, že bylo 

neposypáno, auta na sebe kloužou, kalamita apod. Na druhou stranu, když z telefonu začne hlas 

chrlit oheň a síru, že má před barákem 2 cm sněhu a není protaženo, tak to situaci taky moc 

nepomáhá. 

    Pozemky: živím se měřením pozemků a vždy mi bylo divný proč starostům tolik trvá, než dotáhnou 

prodeje a odkupy pozemků. Nyní když už mám cca dvouletou zkušenost s touto problematikou i z 

„druhé strany“, tak jsem pochopil. Srážka s úředním šimlem. Člověk by řekl, že když se podaří 

domluvit na odkupu/prodeji pozemku, sepsat smlouvy, vyplnit všechny možné žádosti a podat je na 

úřady, tak má vyhráno. Bohužel, všechny předchozí kroky lze urychlit, ale ty úřední ne. Takže čekáme 

až někdo řekne, že komunikace je komunikace, pak že ten konkrétní pozemek můžeme rozdělit a 

čekáme a čekáme… Je to trochu ubíjející, ale postupně se posouváme. 

    A co nás čeká příští rok? Na jaře bude určitě provedeno zametení posypu. V létě bychom rádi 

vylepšili údržbu zeleně okolo cest, což se v letošním roce moc nedařilo. Začínáme chystat podklady 

pro projekt odvodnění cesty okolo p. Civiše a nahoru k nové zástavbě a následně úpravu cesty k 

novostavbám. Uvidíme, co ještě přijde. 

Tomáš Žalský 

Odpady 

V průběhu tohoto roku, se nám podařilo realizovat slibované zastřešení odpadových hospodářství. 

I na tuto akci se nám podařilo sehnat dotaci ve výši 98 899 Kč při celkovém nákladu 329 664,50 Kč. 

Zastřešení prováděla firma Schrama z Lomnice nad Popelkou. Konstrukce je vyrobena ze zinkované 

oceli, střecha z eloxovaného hliníku a boky ze zinkovaného tahokovu. Zvolená technologie zajišťuje 

dlouhou životnost. Na každém stanovišti je také umístěna klec ze zinkované oceli, do které patří 

šedivé pytle pro plechovky a drobný kovový odpad. Prosíme abyste do klecí nevhazovali jiný 

odpad!!! Šedivé pytle si můžete vyzvednout na obecním úřadě.  

Dodržujte prosím také pokyny na informačních tabulích, které 

budou na začátku nového roku na jednotlivých stanovištích umístěny. 

Na hořením konci je pod zastřešením prostor pro 4 kontejnery: 

žlutý (veškeré plasty a tetrapaky), modrý (papír), černý (směsný 

komunální) a rezerva pro další kontejner. Zelený kontejner na sklo je 

mimo zastřešení, kvůli přístupu technikou, která ho ramenem zvedá 

shora. Vedle stanoviště byla také umístěna lampa veřejného 

osvětlení, tak aby i v noci bylo možné udržet stanoviště v čistotě. 

V dalším roce bude ještě provedena úprava podloží pod kontejnery. 

Na odpadovém hospodářství pod obecním úřadem je zastřešení 

připraveno pro celkem 8 kontejnerů: 2x žlutý, 2x modrý, 2x černý a 2x 

rezerva pro další kontejnery. Sklo je umístěno mimo zastřešení 



 

 

z důvodů popsaných výše. Příští rok plánujeme na rezervní místo umístit speciální popelnici na 

baterie+drobné spotřebiče a nádobu pro odpadní jedlé oleje z domácností (např. z fritézy). Nádoby 

budou opatřeny informační tabulkou, kde se dozvíte pravidla jejich používání. Lepší osvětlení tohoto 

stanoviště bude realizováno také příští rok, včetně přemístění kamery tak, aby lépe na stanoviště 

viděla, a především registrovala SPZ auta, které na stanoviště přijíždí. Chceme tím mít větší možnost 

poznat přespolní „hříšníky“, kteří nedodržují dohodnutá pravidla. Již v tomto roce se kamera velmi 

dobře osvědčila, protože problémy s nepořádkem na stanovišti téměř zmizely. 

Na dolním konci byl předělán a rozšířen povrch celého odpadového hospodářství. Původní panely 

byly nově usazeny, jejich počet byl zvýšen a zbytek prostoru byl zpevněn kamenem a asfaltovým 

recyklátem. Přístřešek je připraven pro 7 kontejnerů: 2x žlutý, 2x modrý, 2x černý a 1x rezerva. 

Kontejner na sklo je vedle zastřešení. Na sloup vedle stanoviště jsme přidali lampu veřejného 

osvětlení, aby bylo bez problémů přístupné i v noci. 

V porovnání s rokem 2017 jsme vytřídili o 100 % víc odpadu, což je obrovský úspěch za, který 

obecní úřad tímto upřímně děkuje všem občanům. K tomuto krásnému výsledku určitě přispěly i 

barevné tašky na třídění. Vysoké procento vytříděného odpadu nejen, že pomáhá životnímu 

prostředí, ale snižuje obci náklady na likvidaci odpadů. Pokyny, jak třídit naleznete na kontejnerech, 

informačních tabulích na jednotlivých stanovištích a také na barevných taškách pro třídění odpadu, 

které si, pokud jste tak již neučinili, můžete zdarma vyzvednout na obecním úřadě (na každou rodinu 

lze vyzvednout jednu sadu tašek). Dále bych chtěl poděkovat za dodržování pořádku na jednotlivých 

stanovištích. Věřím, že v roce 2019 se nám společným úsilím podaří třídění a pořádek ještě vylepšit.  

V příštím roce uvažujeme o rozšíření kamer i na ostatní odpadové stanoviště, protože pod 

obecním úřadem se kamera velmi osvědčila. Uvažujeme také o zřízení speciálního kontejneru pod OÚ 

na popel z domácích topenišť, tak aby nehrozilo vznícení kontejneru na směsný odpad, kam se popel 



 

 

nyní vyhazuje. Pokud byste tuto možnost chtěli využít, 

předejte nám svůj zájem pomocí dotazníku na konci 

občasníku.  

V příštím roce bude vypsána dotace na nákup 

kompostérů pro domácnosti. Většina z nás má kompost 

vyřešen nějakou tradiční formou. Pokud by někdo chtěl 

proces kompostování urychlit a zároveň mít místo pro 

kompost estetičtější nebo si založit zcela nový kompost, 

je kompostér ideálním řešením. Rádi bychom se 

dozvěděli zájem občanů o tuto nabídku. Pokud máte o 

kompostér zájem, vyplňte dotazník na konci občasníku. 

V případě získání dotace se budeme snažit poskytnout 

kompostéry občanům zcela zdarma.  

 

Michal Ježek 

Veřejné osvětlení 

I letos se nám podařilo zažádat o dotaci prostřednictvím Mikroregionu Pojizeří, tentokrát se 

jednalo o dotaci na opravu lamp veřejného osvětlení. Při celkovém nákladu 225.000,-Kč s dotací 

100.000,-Kč bylo zrekonstruováno celkem 15 lamp. Pro rekonstrukci jsme vybrali lampy, které byly 

v nejhorším technickém stavu. Opravu prováděla firma Rydval elektro z Lomnice nad Popelkou. Do 

veřejného osvětlení se neinvestovalo pěknou řádku let, proto jsme se rozhodli, v rámci této akce i 

několik lamp přidat. Rozšíření počtu lamp bylo placeno samostatně ve výši 162 321 Kč. Díky tomu 

jsme např. přidali 3 lampy na cestu směrem ke hřišti, 1 lampu na cestu k Rulcom, 2 lampy 

k odpadovým hospodářstvím, nebo 1 lampu na Stráň do prostoru nové výstavby.  

V době 

rekonstrukce 

veřejného osvětlení 

probíhala v obci i 

rekonstrukce 

vodovodu. Využili jsme 

možnosti přidat do 

výkopu k novému 

vodovodu i kabel 

veřejného osvětlení a 

tím ušetřit za výkopové 

práce. Jsme tímto 

připraveni příští rok 

instalovat 3 nové 

lampy veřejného 

osvětlení na cestě od 

hospody k Řehákovým.    



 

 

Díky dotaci a investici obce je naše obec bezpečnější pro chodce, cyklisty, ale i motoristy ve tmě. 

Pro nové i rekonstruované lampy jsme použili nejnovější LED technologii, která zajišťuje dobré 

světelné podmínky a dlouhou životnost instalovaných svítidel.  

V příštím roce, bych chtěl rekonstruovat centrální řízení osvětlení. Zapínání a vypínání bude řízeno 

úrovní venkovního světla s tím, že v hlubokých nočních hodinách bude osvětlení vypnuté. Tento krok 

zajistí maximální efektivitu svícení a snížení nákladů na elektřinu pro obec. 

Michal Ježek 

Obecní lesy 

V letošním roce se v obecních lesích kromě kalamitní těžby (cca 20 m3) neprováděla žádná jiná. 

Rok 2018 byl ve znamení pěstební činnosti. Bylo provedeno vysekání a vyřezání pasek na Stráni a 

směrem ke hřišti, na kterých byla v předchozích letech zanedbána údržba. Zároveň jsme nechali 

dosázet stromky, které před tím uhynuly.  

I přes velmi suchý rok, jsme neměli žádné zásadní problémy s kůrovcem. Za toto patří velký dík R. 

Hadincovi našemu lesnímu hospodáři. Na jaře včas připravil potřebné lapače a návnady, takže se nám 

kůrovcová kalamita vyhnula. Jsem velmi rád, že jsem se s R. Hadincem na této pozici dohodl, protože 

jeho odbornost naším lesům velmi prospěla. Bohužel na posledním veřejném zastupitelstvu mi R. 

Hadinec oznámil, že již nadále funkci lesního hospodáře vykonávat nechce, především z důvodu 

časové zaneprázdněnosti. Jeho rozhodnutí chápu a tímto mu děkuji za velmi dobře odvedenou práci. 

V příštím roce musí obec vykácet označené listnaté stromy kolem Olešky na pozemcích 

s parcelními čísly 30/1, 30/2, 32. Pokud by měl někdo z občanů zájem o samotěžbu, budu velmi rád. 

Cena je 100 Kč / m3. V případě zájmu mi zavolejte anebo napište email. Kontakty naleznete na konci 

občasníku. Děkuji. 

Michal Ježek 

Rozhlas 

Rozhlas jsme ve velké míře nahradili rozesíláním informačních SMS. Na tento způsob komunikace 

dostáváme velmi pozitivní zpětnou vazbu. Těší nás, že téměř každý měsíc přibývají další občané, kteří 

chtějí být informováni o dění v obci. Pokud Vám ještě informační SMS z obce nechodí, předejte své 

telefonní číslo starostce a ta Vás ihned zařadí do seznamu příjemců SMS z obce. Budete informováni 

o připravovaných kulturních akcích, důležitých zprávách z OÚ a varováních před přírodními živly. 

Rozhlas udržujeme ve funkčním stavu, ale používáme ho zcela minimálně. Jeho problém je 

v nedostatečném počtu tlampačů a tím ve velmi nízké srozumitelnosti. Bylo zcela běžné, že po 

hlášení volali lidé s dotazem: „Co jste to teď hlásili“? Rozšíření rozhlasu a tím zajištění dobré 

srozumitelnosti by stálo min. 300 000 Kč, což by nebyly efektivně vynaložené finanční prostředky. 

Klasické hlášení tedy budeme používat jen v urgentních případech, a i nadále budeme preferovat 

informování občanů prostřednictvím informačních SMS. 

Michal Ježek 

 



 

 

Kulturní akce  

Kromě pravidelných fotbalových utkání, které přinášejí tolik potřebný prostor pro to setkat se, 

„poklábosit“ se sousedem, vyměnit si názory na politiku i situaci v Bělé nebo si jen užít fotbalový 

zápas a dát si přitom vynikající bělskou uzeninu, se podařilo uspořádat několik dalších kulturních akcí. 

Tyto pořádala buď obec samostatně anebo ve spolupráci s místními spolky.   

 

Jarní setkání důchodců 

Proběhlo v pátek 20. 4. 

2018.  Velmi krásně připravená 

zasedací místnost přilákala 

velmi slušnou účastí 55 lidí. 

Účastníci měli prostor si 

popovídat, poslechnout si 

originální hudbu na tahací 

harmoniku od p. Ochmana a 

přitom si pochutnat na 

vynikající koprové omáčce, 

kterou připravil J. Šulc. V rámci 

kulturního programu byly 

promítány DVD o rekonstrukci železniční trati Pardubice – Liberec, takže se z nás všem během cca 30 

min. stali odborníci na rekonstrukci železničního svršku 😊.  

Tato akce byla poslední pod vedením A. Šulcové, která v podzimních komunálních volbách již 

nekandidovala. Alence tímto velmi děkujeme za mnohaleté úsilí v pozici předsedkyně sociální komise, 

pod jejíž taktovkou se uskutečnilo nepřeberné množství perfektně připravených akcí pro naše 

občany.   

Pálení čarodějnic 

Letošní pálení čarodějnic se málem nekonalo v tradičním termínu 30.4. V celé republice panoval 

silný vítr. Generální ředitelství hasičského záchranného sboru uvažovalo o zákazu pálení ohňů venku, 

což nás velmi znepokojovalo. Všichni jsme chtěli vidět, jak plameny olíznou 300leté krasavici na 

hranici, její módní gumáky. A letos se bylo opravdu na co těšit, protože hranice byla opravdu velká. 

Přidali jsme do ní v rámci hasičské brigády stromky z prořezu obecního lesa.  

Navečer se naštěstí vítr uklidnil atak nic nebránilo přesně o půl deváté zapálit hranici a pak se jen 

hezky pobavit s přáteli, dát si něco dobrého a počkat až oheň ukáže svoji sílu. I přes to, že se některé 

děti snažily a zkoušely nehořlavost svého oblečení, nakonec nikdo nepřišel k újmě a za své vzala jen 

čarodějnice. Zároveň prosíme občany, aby pro příští rok respektovali nové místo, kde se bude 

připravovat hranice pro pálení – je to na druhé straně louky směrem k Olešce. Děkujeme. 

 

 

 



 

 

Bělská pouť 

Se konala o víkendu 26. – 27. 5. 

2017. Je velké štěstí, že se premiérovi 

Babišovi nepodařilo prosadit další 

vlnu EET (Elektronická Evidence 

Tržeb). Díky tomu se nám opět 

podařilo sehnat kolotočáře (Rumlovi 

ze Staré Paky) a postarat se tak o 

zábavu malých i dospělých. Doufejme, 

že EET nebude ještě dlouho 

zavedeno, aby tradice kolotočů i 

nadále existovala a abychom si mohli 

užívat krásných chvil na řetězovém 

kolotoči, na střelnici anebo na 

trampolíně.     

Během krásného májového víkendu tak děti provětraly peněženky svým rodičům, hasiči si přišli na 

nějakou tu korunu z vynikajícího pohoštění, které připravili, a všichni jsme si užili nezapomenutelné 

prodloužené jízdy na zcela zaplněném velkém řetězáku.  

Hasičská okrsková soutěž 

2.6. se v prostorách fotbalového hřiště konala okrsková hasičská soutěž. Podrobnější informace o 

této akci naleznete v článku hasičů. 

Vítání občánků 

Druhou akcí v červnu bylo vítání nových občánků, které proběhlo 9.6. v dopoledních hodinách. 

Jsme velmi rádi, že jsme mohli přivítat celkem 9 dětí (8 se narodilo a 1 se přistěhovalo). Pokud by byl 

z pohledu porodnosti tako úspěšný každý další rok, tak bychom měli o budoucnost obce dobře 

postaráno. Jak jsem již někde říkal: „Nevím, jestli existuje nějaká souvislost mezi problémy kabelové 

televize v letech 2016 a 2017 a tímto krásným výsledkem“, pokud bychom viděli výrazně opačný 

trend v porodnosti, můžeme začít kabelovku vypínat záměrně.  

Bohužel, kvůli GDPR nesmím jmenovat všechny nově přivítané občánky. Přejeme všem rodičům, 

aby byly jejich děti zdravé, šikovné a dělaly jim jen samou radost.  

Výlov rybníka u Mazánkových 

Po letní pauze dne 3.11. proběhl již tradiční výlov rybníku u Mazánkových. Letos byla situace 

s počtem ryb výrazně lepší než rok minulý, kdy Mazánkovým téměř všechny ryby zlikvidovaly různí 

predátoři a také nedostatek kyslíku ve vodě kvůli velkému horku. K prodeji tak bylo připraveno 

přibližně 250 ryb. Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení, včetně možnosti opéct si 

párek nad ohníčkem.  

Podzimní setkání důchodců 

9.11. se uskutečnilo 2. letošní setkání s důchodci, tentokrát v trochu inovovaném stylu, poprvé 

pod vedení nové předsedkyně sociální komise Zdeňky Čeřovské. Zdeňka velmi dobře navázala na 

práci Alenky Šulcové a společně krásně připravili zasedací místnost i pohoštění. Jejich úsilí bylo 



 

 

odměněno pravděpodobně největší návštěvností, která kdy na této akci byla. Přítomno bylo přes 70 

lidí, a dokonce jsme museli ještě přidávat další stůl a židle.  

V rámci inovací jsme zkusili nepozvat hudbu, aby měli účastníci větší prostor si popovídat mezi 

sebou a probrat, co nového se za poslední půlrok stalo. Jako kulturní program jsme zvolili promítání 

videa z legendárních silvestrů u „Brumlicha“, konkrétně z let 1994-1996. Děkujeme J. Drábkové za 

zapůjčení DVD ze soukromého archivu. Bylo krásné sledovat kolik chlapů se kvůli srandě převléklo za 

neodolatelné sexbomby a kolik žen se dokázalo proměnit v děti, zvířátka či pohádkové postavy. 

Škoda jen, že něco podobného se již nyní nepodniká. Určitě by stálo za to, něco podobného vymyslet, 

abychom se mohli odreagovat od strastí a shonu běžného života. 

Otevření Hasičského klubu pro Běláky 

Dne 30.11. byl v prostorách bývalého obchodu otevřen Hasičský klub pro bělské občany. Pokud 

byste v dlouhých zimních večerech nechtěli sedět doma, ale chtěli si popovídat, zahrát si kulečník 

nebo šipky a při tom si dát něco dobrého, přijďte do klubu a staňte se jeho členy. Otevírací doba je 

kluzná, a ještě se ladí její přesná délka. Hasiči se těší na Vaši návštěvu. 

Slavnostní rozsvícení stromu a adventní koncert 

Jsem rád, že se z rozsvícení stromu v začátku adventu stala tradiční událost. Letos jsme rozsvícení 

a vánoční koncert museli naplánovat až na 8.12.2018 především kvůli zaneprázdněnosti hudebních 

souborů. Jsme rádi, že se nakonec vše podařilo zorganizovat. Vánoční strom jsme standardně 

rozsvítili první adventní neděli. Dne 8.12. jsme pak rozsvítili nově instalované osvětlení přes hlavní 

silnici.  

Adventní koncert začal v 17 hodin a náš kostelík Nejsvětější trojice, byl zcela zaplněn, někteří se 

dovnitř bohužel ani nedostali. Odhadujeme, že na koncertu bylo více jak 100 lidí. Děti ze ZUŠ Nová 

Paka pod vedením J. Vávrové a R. Hanuše zazpívaly vánoční písně a byly po zásluze odměněni 

bouřlivým potleskem. Velice nás těší, že máte o koncert velký zájem a těší nás i Vaše štědrost. Na 

dobrovolném vstupném se vybralo 3500 Kč – všem kdo přispěl děkujeme. Kostelík do příštího roku 

určitě nenafoukneme, ale uvažuji o tom, že bychom dovnitř umístili mikrofony a koncert přenášeli 

ven do reprobedny. Tím se budou moci do vánoční nálady ponořit i Ti, kteří se dovnitř nedostanou. 

Po koncertu následovalo rozsvícení slavobrány přes hlavní silnici, ohňostroj a občerstvení pro 

občany, které bylo zcela zdarma. Ti, kdo dorazili si mohli pochutnat na vynikajícím ovaru, koláčkách, 

svařeném víně, čaji nebo pivě. Občerstvení i letos připravili hasiči, za což jim patří velký díl. Letos nám 

příliš nepřálo počasí, bylo deštivo a sychravo i přes to se vše snědlo a vypilo. Společně jsme před 

kostelem strávili krásné chvíle až do 20. hodiny. Věřím, že i příští rok se nám podaří tuto akci 

uspořádat. Jste všichni srdečně zváni. 

Vánoční besídka pro děti 

2. adventní víkend byl z pohledu akcí náročný. 

Hned druhý den po adventním koncertu a 

rozsvěcení stromu, 9.12. uspořádali hasiči vánoční 

besídku pro děti, kterou finančně podpořil obecní 

úřad. Účastnilo se přibližně 25 dětí se svými rodiči 

a prarodiči.  



 

 

Pro děti byly připraveny tvořivé dílničky, kde měly možnost prokázat svoji šikovnost a zaměstnat i 

své rodiče. A tak společně všichni lepili, barvili, stříhali, malovali a používali tavnou pistoli s jediným 

cílem, vyrobit ten nejkrásnější svícen, těžítko nebo vánoční řetěz. Všichni byli velmi šikovní a na své 

výtvory byli právem hrdí. Když už bylo dotvořeno, čekali na příchod vánočního skřítka a na nadílku.  

Vánoční skřítek dorazil s nůší plnou balíčků s dobrotami. Každý, kdo si chtěl balíček odnést musel 

říci nějakou básničku nebo zazpívat písničku. Ty nejmenší si odměnu zasloužily i jen za to, že sebraly 

odvahu a ke skřítkovi přišli nebo jen řekli, jak dělá kočička či pejsek. Dle výkonů starších dětí je vidět, 

že nám v obci roste i několik pěveckých talentů. 

O dalších akcích, které pořádal SK Jívan Bělá nebo Dobrovolní hasiči Bělá se dozvíte v jejich 

samostatných článcích. Obecní úřad tímto děkuje za jejich celoroční aktivitu. 

        Michal Ježek  

SK Jívan Bělá  

Jívan na konci prázdnin 2017 odstartoval novou éru bělského fotbalu, a to premiérovou účastí v 

krajské soutěži libereckého kraje – 1.B třída-východ a na konci podzimu figuroval na krásném a zcela 

nečekaném třetím místě tabulky. A tam, kde skončil, na jaře úspěšně navázal.  

První utkání se odehrálo již tradičně na umělé trávě v Lomnici nad Popelkou. Zápas tam byl kvůli 

nepříznivému počasí přeložen z Bozkova. Umělku nemáme rádi a průběh zápasu to potvrdil. Ač jsme 

vedli, tak to bylo drama dokonce utkání se šancemi na obou stranách a šťastným koncem pro nás, 

Bozkov – Jívan 2:3. Další utkání s Plavy bylo přeloženo, trávník v Bělé byl ještě promrzlý. Následovala 

remíza 0:0 s Jilemnici a výhra ve Smržovce 2:4. K dalšímu utkání přijel vedoucí tým tabulky Lučany 

nad Nisou, který se chtěl rehabilitovat za podzimní domácí prohru. Hrál se pěkný fotbal s výhrou 

Jívanu 5:1. To už Bělou brali všichni vážně, ale nebylo to nikomu moc platné. V Železném Brodě jsme 

vyhráli se štěstím 2:3, doma s Košťálovem 5:2, jarní domácí dohrávku s Plavy přesvědčivě 8:0 a v 

Rokytnici nad Jizerou s Jabloncem 3:4. Po zápase jsme si mohli poprvé v B. třídě zakřičet „Tak jsme 

první no a cóóóó!!“, ale zároveň zápas dost bolel a k různým bolístkám hráčů přibyly další. A to se 

projevilo v dalších zápasech.  

Trochu smolná domácí prohra s Albrechticemi 0:1, vyloženě nepovedený zápas v Držkově 4:1 a 

domácí prohra 0:2 s Harrachovem. Naštěstí jsme v tom nebyli sami, ostatní týmy v popředí tabulky na 

tom byly podobně, a tak se čelo tabulky příliš nevzdálilo. Předposlední zápas sezony a výhra v derby v 

Roztokách 3:4 rozhodla, že poslední zápas budeme hrát s Horní Brannou o první místo. Na tento duel 

se přišlo podívat neuvěřitelných 300 diváků, hrál se oboustranně hezký fotbal, bohužel se šťastným 

koncem pro Brannou 0:1. Ač jsme nezískali tu pověstnou třešničku na dortu v podobě výhry, a tak 

celkové prvenství v soutěži, nikdo netruchlil. První rok v krajské soutěži jsme obsadili nádherné druhé 

místo, které, troufnu si říct, nikdo nečekal. 

     Úspěšná ale náročná sezona se podepsala na zdraví většiny hráčů, což mělo pro Bělou nepříjemný 

dopad na konání tradičního fotbalového turnaje. Vlastně nekonání. Turnaj jsme pravidelně pořádali 

po ukončení sezony, ale již pár týdnů před ukončením sezony bylo jisté, že Bělá tým pro turnaj nedá 

dohromady. Navíc termín kolidoval s termínem významného fotbalového výročí v Jilemnici. Pořádat 

turnaj bez domácího týmu tak nějak nemělo smysl, a tak byla přerušena velmi dlouhá tradice. 

Bohužel v posledních letech se potýkáme se stále menším zájmem o tuto akci, a to jak ze strany 

hráčů, tak ze strany fanoušků. Uvidíme, zda se v nějaké podobě tato akce podaří obnovit. 



 

 

     Vzhledem k průběhu jara a některým dlouhodobějším zraněním bylo potřeba tým vhodně doplnit 

a posílit. Ze Semil přišli Motejl, Rypl a Otmar, ze Stružince Votoček. 

     Podzimní vstup do nové sezony začal trochu strašidelně prohrou 9:0 ve Velkých Hamrech. Loňský 

účastník A. třídy byl prostě lepší. Ještě že na první domácí zápas přijel náš oblíbený soupeř Lučany a 

my si ověřili, že jsme fotbal hrát nezapomněli – výhra 4:0. Následovala prohra v Albrechticích 6:3, 

nutno dodat, že tým nebyl kompletní a taky se moc nedařilo. Ale pak již začala podzimní jízda, kdy 

Jívan neztratil ani bod. Výhry 8:2 s Harrachovem, 0:3 v Železném Brodě, 4:2 s výborným nováčkem 

soutěže Rychnovem, 3:0 s Plavy, 1:4 v Roztokách, kde jsme to vyhráli na plné čáře i jako diváci, 12:1 s 

nekompletním Držkovem, kterým patří dík, že to nevzdali, 2:5 v Bozkově, 4:0 s Jabloncem n. Jiz., 4:2 s 

ambiciózními Přepeřemi usadili Jivan Bělá na první místo tabulky s náskokem tří bodů na druhý 

Rychnov. A to máme k dobru zápas se Smržovkou, který se bude dohrávat na jaře. Zápas byl odložen 

kvůli nečekanému úmrtí „našeho“ rozhodčího, který den před zápasem skonal přímo na hřišti při 

řízení fotbalového utkání. Fotbal přináší bohužel nejen radost, ale i takto smutné příběhy. Bělským 

věrným fanouškům naštěstí přináší většinou jen radost, a tak jezdí v hojném počtu i na hřiště 

soupeřů, kde téměř pravidelně dominují a pár zoufalých domácích jen tiše závidí. 

     Co se týče údržby ve sportovním areálu. Letošní sucho nadělalo dost velké problémy každému a 

bez pravidelného zavlažování by hřiště vypadalo spíš jak pouštní krajina. Vzhledem ke staré 

popraskané lepence byla na celé střeše kiosku položena lepenka nová. Bohužel dle zjištění z tohoto 

týdne se na střeše objevila nová trhlina. Vypadá to na nějaký problém s větrem a pnutím celé 

konstrukce, což asi bude znamenat větší zásah a nyní nějaké provizorní řešení na zimu. Ach jo… 

     A na závěr tradiční poděkování. Poděkování všem sponzorům (Strombuch, Jatka, Obec, Mládek, 

Kolečko), bez nichž by to nešlo, poděkování všem, kteří pomohli, ať již se střechou, se zavlažováním, 

se sekáním, s válcováním, s opravou elektriky, s kioskem, s pořadatelstvím, s fanděním…Ať se daří v 

novém roce a ať nám vydrží elán. 

Tomáš Žalský 

Hasiči 

     Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás seznámit s činností bělských hasičů v roce 2018.   

Akce 

Hned první událostí v tomto roce byl výjezd 3. ledna ke spadaným větvím přes komunikaci 

směrem na Tampli.  Další událostí byly 

jako každoročně přípravy na ples a 

karneval konaný ve dnech 10. a 11. 

února v KD Svojek.  Hrála zde skupina 

Sonet z Košťálova pod vedením pana 

Jíny. Následující den se konal dětský 

karneval, kde pro děti zahrál pan Petr 

Lux ze Semil. Účast na těchto akcích byla 

hojná. 

9.května časně ráno v 5:29 h nás 

probudila siréna a SMS s informaci o požáru zemědělského objektu. Po našem rychlém výjezdu a 

včasném zásahu byly uchráněny nemalé materiální hodnoty na objektu peletkárny v areálu DS Agro v 



 

 

Bělé. Další zúčastněné jednotky byly profesionální jednotka z Jilemnice a SDH Libštát.  Na objektu 

jsme vykonávali dozor do odpoledních hodin. 

V letošním roce a to 2. června náš sbor pořádal okrskovou soutěž při oslavách 125 let výročí od 

založení sboru dobrovolných hasičů v Bělé. Náš sbor soutěžil v kategoriích muži, ženy, 2x mladší děti. 

Muži obsadili 2.místo a ženy se umístily na 1.místě.  Po skončení soutěže zahrály kapely Sunset a 

Tampleband. Počasí i celkový průběh soutěže se velmi vydařil. O soutěžích, výsledcích a akcích dětí si 

můžete přečíst v článku vedoucích mládeže. O týden později se konala v naší obci tradiční pouť za 

přispění atrakcí rodiny Rumlových, kde jsme zajišťovali provoz stánku s občerstvením.  

Třetím výjezdem pro naši jednotku bylo 17. června zahoření hrabanky po pálení větví v rokli 

směrem k Foltýnovým do ,,Polska´´. Bohužel vlivem velkého sucha byl tento čin dosti nezodpovědný. 

K dohašování naše jednotka vyjížděla na to samé místo ještě 18.června. 

K taktickému cvičení na objekt mezi Košťálovem a Semily vyjížděli naši hasiči 26.října. Cvičení bylo 

zaměřeno na požár chalupy. Pro naše děti i dospělé byl uspořádán 18. listopadu výlet do bazénu v 

Jablonci nad Nisou. I přes malou účast si koupání všichni určitě užili.  16. listopadu se konala v 

zasedačce OÚ okrsková schůze za účasti členů místních i z okolních sborů, kde se řešily budoucí akce 

v našem okrsku. 

Druhý prosincový víkend se konal v našem kostele vánoční koncert, poté následovalo slavnostní 

rozsvěcení vánočního stromu, u kterého nechybělo občerstvení na zahřátí v podobě ovaru či svařáku. 

Pro děti nechyběla ani vánoční besídka, která se konala v zasedačce OÚ 9. prosince. 

Technika 

Naše výjezdová jednotka byla v tomto 

roce dovybavena z dotací libereckého kraje  

těmito věcnými prostředky: 3x zásahové 

přilby včetně svítilny, 1x univerzální 

vyprošťovací nástroj, 2x turboproudnice, 1x 

plovoucí čerpadlo, 1x elektrocentrála, 2x 

motorová pila, 1x čtyřdílný hliníkový žebřík a 

další jiné drobnosti. Tuto akci z větší části 

pomohl zafinancovat státní dotační fond a 

zbytek částky uhradila obec. Za finanční 

podporu obce bych chtěl tímto velmi 

poděkovat. Také děkuji paní starostce Aleně 

Mihulkové za administrativní pomoc při vyřizování dotací. 

I v letošním roce se ještě podařila provést oprava našeho cisternového automobilu CAS 25. Byla 

provedena plánovaná generální oprava čerpadla a dalších věcí na vozidle. Děkuji všem, kteří se na 

této akci podíleli.  

Závěrem bych chtěl poděkovat členům našeho sboru za celoroční aktivitu a všem obyvatelům naší 

obce popřát hezké prožití vánočních svátků a do nového roku vše nejlepší. 

Jiří Broul 

 



 

 

Hasičská mládež 

     Naše letošní práce s dětmi se nijak významně nelišila od předchozích let. Schůzek a soutěží se letos 

pravidelně zúčastňovalo až 20 dětí ve věkovém rozpětí od 4 do 13 let. S dětmi se snažíme pracovat 

celoročně, ale nejvíce v jarních měsících od dubna do června a od září do října, kdy se především 

připravujeme na probíhající soutěže. V zimních měsících se s dětmi snažíme scházet v klubovně. V 

průběhu roku jsme pro děti uspořádali např. karneval, společnou návštěvu bělské pouti, hasičský 

výlet do jabloneckého bazénu nebo vánoční besídku.  

V letošním roce jsme se opět ve 

větší míře zapojili do soutěže 

Pohár OSH Semily „O dráčka 

Soptíka“ (4 soutěže). Jedná se o 

seriál soutěží v hasičském sportu 

mladých hasičů, jehož hlavním 

smyslem je kvalitní a průběžná 

příprava pro celoroční hru 

Plamen (vždy se koná jarní a 

podzimní kolo soutěže Plamen). 

Zúčastnili jsme se tedy celkově 

letos 7-mi soutěží (včetně domácí 

okrskové), na většinu z nich jsme 

vyráželi s jedním či dvěma 

družstvy v kategorii MH mladší a jedním družstvem MH starších. 

5.5. 2018 Soptík Košťálov – disciplíny požární útok a štafeta CTIF  

První soutěží byl stejně jako vloni Soptík v Košťálově, kde měli naši opět problémy při požárním útoku 

a neměli tak platný čas. Naštěstí se družstvu vydařila štafeta CTIF, kde skončili na 4. místě, a která je 

posunula v konečném pořadí na 9. místo z celkově přihlášených 21 družstev.  

8.5. 2018 Soptík Kundratice – disciplíny požární útok a štafeta 4x60m  

Zde se našim mladším družstvům celkem dařilo v obou disciplínách. Družstvo mladších A nakonec v 

silné konkurenci 25 přihlášených družstev skončilo na 12. místě a družstvo mladších B se umístilo na 

20. místě. Starší děti zde poprvé předvedly tzv. nalévání a měly příležitost okoukat taktiku od 

zkušenějších družstev.  

20.5. 2018 Soptík Semily – disciplíny požární útok a štafeta dvojic  

Družstvo mladších jelo tentokrát jen 1, štafeta dvojic je pro nejmenší děti ještě docela složitá, děti 

skončily na celkovém 13. místě z 21 družstev. Starší děti bojovaly, ale bylo znát, že jsou u „nalejvání“ 

ještě málo zkušení a skončily tedy na 16. místě (z 16-ti). 

26.5. 2018 okresní kolo hry Plamen v Semilech – Podmoklicích 

V jediný den děti soutěží v požárním útoku, štafetě 4x 60 m, štafetě dvojic, štafetě CTIF a starší děti 

ještě požárním útoku CTIF. Tato soutěž je pro všechny velmi náročná. Pro představu o velikosti 

soutěže Plamen zde vypočítáme, že v každém družstvu je na Plameni obvykle 10 členů, celkem tedy 

mladších je 300 dětí, starších zhruba 250 a asi 250 je vedoucích, rozhodčích a řidičů. Celkem se na 



 

 

soutěži pohybuje cca 800 lidí. Naše družstvo se v kategorii MH mladší umístilo na krásném 11. místě z 

celkového počtu 30 družstev. Družstvo starších se umístilo na 18.místě z celkových 25 družstev. 

2.6. 2018 okrsková soutěž na domácí půdě – fotbalové hřiště v Bělé – disciplíny požární útok a štafeta 

4x60 m  

Domácí soutěže jsme se zúčastnili se dvěma družstvy v kategorii MH mladší a jedním družstvem MH 

starší. Dětem se doma soutěž povedla. Družstvo mladší A se umístilo na 2. místě a družstvo mladší B 

na 4. místě z celkového počtu 7 družstev. Starší děti tentokrát skončily na krásném 2.místě. Celkové 

výsledky okrskové soutěže a porovnání s ostatními družstvy z okrsku si můžete dohledat v přiložené 

výsledkové listině. 

6.10.2018 Soptík Jablonec nad Jizerou – závod ZHV (závod hasičské všestrannosti) 

Děti soutěžily v těchto disciplínách: střelba ze vzduchovky, zdravověda, uzlování, topografie, požární 

ochrana, překonání překážky (lezení po laně). Družstva zvládla soutěž bez problémů. Družstvo mladší 

A se umístilo na 9. místě a družstvo mladší B na 32. místě z celkově přihlášených 35 mladších 

družstev. Starší družstvo mělo trestné body pouze u střelby a u lana a skončilo na pěkném 12. místě z 

29 družstev. 

13.10.  2018 Okresní kolo ZPV hry PLAMEN v Bukovině u Čisté 

Podzimní kolo Plamene tzv. Závody hasičské všestrannosti spočívají v orientačním běhu asi 2-3 km 

dlouhém se 6-ti stanovišti, kde děti běží v 5-ti členných hlídkách a plní na jednotlivých stanovištích 

různé úkoly. Závodu se zúčastnila dvě družstva mladší, jedno družstvo starší a 1 jednotlivec 

dorostenec, který běží kromě klasické trati i tzv. azimutový úsek (podle buzoly). Družstvo Bělá mladší 

se umístilo na 7. místě (ze 47 družstev) a družstvo Bělá starší na 27. místě (ze 48 družstev). Obě 

družstva chybovala jen minimálně a to na střelbě, základech topografie a překonání překážky. Je to 

snad první rok, co se všem našim povedl uvázat správně uzel, takže gratulujeme. 

 

Jak je vidět z předchozího výčtu, byla to docela náročná sezóna, může se zdát, že výsledky staršího 

družstva nepatřily mezi nejlepší, ale musíme dodat, že naše starší děti patřily letos k věkově 

nejmladším mezi staršími družstvy a získávaly tak cenné zkušenosti do dalších let. Pohár OSH Semily 

„O dráčka Soptíka“ byl ukončen slavnostním vyhodnocením 20. 10. v Košťálově. Děti si odtud odnesly 

na památku malé pohárky a také drobné sladké odměny. V celkovém pořadí seriálu soutěží Soptíka 

se družstvo mladších A umístilo na 12. místě z 25 hodnocených družstev a družstvo starších na místě 

16. z celkového počtu 20 družstev hodnocených v kategorii MH starší. Dětem patří velká pochvala, 



 

 

neboť nasbírané body se jim sčítaly pouze ze 4 závodů (u starších dokonce jen ze 3 závodů) z celkově 

hodnocených 6-ti soutěží seriálu Soptík.  

V dnešní době se 

stává z hasičského 

sportu nejen zápas 

fyzický, ale i zápas 

finanční. Pokud chce 

družstvo dosáhnout 

aspoň průměrných 

výsledků, musí své 

vybavení velice 

vylepšit a omladit. 

Dnes se stává 

výjimkou, když se na 

soutěži setkáme s 

běžným 

neupraveným 

strojem typu PS 12 v 

základním provedení, tak jak ho máme my, proto budeme rádi, když se nám v příštích letech podaří 

ve spolupráci s obcí požární stroj obnovit či alespoň repasovat, tak aby naši hasiči nemuseli odcházet 

ze soutěží se zklamáním z marného boje. 

Pokud vás činnost mladých hasičů zaujala a chtěli byste se k nám přidat, budeme moc rádi. Na 

závěr moc děkujeme všem, kteří nám celý rok pomáhali ať již materiálně nebo organizačně s 

náročnou přípravou. Přejeme Vám všem spokojené prožití svátků vánočních a do nového roku 2019 

hodně pohody, šťastné náhody a žádné nehody. 

Jana Foltýnová, Jana Žalská, Hana Vedralová a Věra Bucharová 

 

Okrsková soutěž Bělá (2.6.2018) – výsledková listina 

Muži 

Poř. Družstvo PÚ Poř. PÚ 1 2 Štafeta Poř. št. Součet 

1 Kundratice 21,83 2 49,34 55,75 49,34 2 4 

2 Bělá 25,83 3 46,5  46,5 1 4 

3 Košťálov 16,17 1 N  N 6 7 

4 Svojek B 59,41 5 54,75 55,81 54,75 3 8 

5 Libštát 37,11 4 59,16  59,16 5 9 

6 Svojek A N 6 56,85  56,85 4 10 

 

 



 

 

Ženy 

Poř. Družstvo PÚ Poř. PÚ 1 2 Štafeta Poř. št. Součet 

1 Bělá 29,37 2 55  55 1 3 

2 Kundratice 27,79 1 59,47 61,29 59,47 3 4 

3 Svojek 29,43 3 58 57,22 57,22 2 5 

4 Košťálov 36,98 4 N  N 4 8 

Starší mládež 

Poř. Družstvo PÚ Poř. PÚ 1 2 Štafeta Poř. št. Součet 

1 Kundratice 26,4 2 54,5 61,5 54,5 1 3 

2 Bělá 21,52 1 56,91 57,84 56,91 3 4 

3 Svojek N 3 54,7 64,45 54,7 2 5 

Mladší mládež 

Poř. Družstvo PÚ Poř. PÚ 1 2 Štafeta Poř. št. Součet 

1 Košťálov A 18,19 1 78,66 63,2 63,2 2 3 

2 Bělá A 32,97 5 58,97 77,57 58,97 1 6 

3 Kundratice 23,36 2 76,7 103,11 76,7 5 7 

4 Bělá B 26,99 4 70,49 82,87 70,49 4 8 

5 Svojek A 49,35 6 67,6 88,57 67,6 3 9 

6 Košťálov B 26,01 3 95,65 101,91 95,65 7 10 

7 Svojek B 54,02 7 81,01 78,09 78,09 6 13 

 

Myslivecký spolek Kavkázko 

Vážení spoluobčané, jsem rád, že i letos mohu napsat několik málo vět o činnosti našeho 

mysliveckého spolku. Tento rok byl pro nás velice příznivý, a to nejen z hlediska počtu ulovených 

divočáků, ale také v počtu pořádaných akcí.  

Na jaře se nám povedlo s pomocí sponzorů a ZŠ Libštát uspořádat pro děti a mládež 

celorepublikový přebor ve střelbě ze vzduchovky na lovecké cíle. Velké poděkování patří našemu 

členu Mirku Pechánkovi, který již několik let úspěšně vede střelecký kroužek a každoročně tuto 

soutěž organizuje. Jeho svěřenci, mezi nimi i naši mladí spoluobčané, obsazují vítězná místa po celé 

České republice. V květnu letošního roku jsme spolu s okresním mysliveckým spolkem uspořádali 

jarní zkoušky vloh ohařů a malých plemen. Zúčastnili jsme se dětského dne v Libštátě, kde jsme 

tradičně připravili střelbu ze vzduchovky. Na přelomu prázdnin nechyběly ani tradiční zvěřinové hody, 

které nás letos překvapily velkým počtem prodaných jídel. Na podzim jsme připravili celkem tři hony, 



 

 

bohužel ani na jednom jsme nepotkali jediné divoké prase. Snad nám bude v tomto ohledu více 

přáno v lednu, kdy máme naplánovány ještě dvě naháňky na prasata. V letošním roce se nám 

podařilo z příspěvků našich členů vybudovat vodovodní přípojku na myslivnu v Libštátě. Stávající 

studna ani nový vrt nedokázaly v těchto suchých letech dostatečně zásobit naše letní akce. Velice nás 

těší, že se k nám přihlásili tři noví adepti, kteří mají zájem stát se myslivci. Jsme za to velmi rádi, 

protože v dnešní době je zájem mladých lidí o myslivost velice malý. 

Na závěr bych chtěl jménem našeho spolku poděkovat za dobrou spolupráci společnosti DS Agro. 

Velké poděkování patří za poctivé a tradiční sedlačení našim soukromým zemědělcům, protože díky 

nim tu máme zatím stále ještě možnost vidět nějakou tu drobnou zvěř, meze a luční kvítí. A děkuji 

také všem ostatním vlastníkům pozemků a příznivcům naší myslivosti. Přeji Vám krásné prožití 

vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a vlastního rozumu do nového roku. Myslivosti zdar!  

Radek Hadinec 

Další informace z obecního úřadu 

Kontakty na občany 

Obecní úřad informuje své občany především pomocí informačních SMS. Pokud je ještě nedostáváte, 

předejte svůj kontakt na starostce. V SMS jsou důležité informace typu termíny plánovaných akci, 

důležitá upozornění apod. 

Zákaz volného pobíhání psů 

Vyhláška zakazující volné pobíhání psů je stále v platnosti. Pokud ji někdo nebude opakovaně 

respektovat, bude obec postupovat následujícím způsobem: 

1. Slovní upozornění, 2. Písemné upozornění doporučeným dopisem, 3. Postoupení vyřízení 

přestupku na přestupkovou komisi do Lomnice nad Popelkou, která rozhodne o peněžitém trestu 

(v rozsahu 5 000 – 30 000 Kč) 

Pokud vás volně pobíhající pes obtěžuje nebo ohrožuje, pořiďte fotografii z dané situace. Zašlete ji 

emailem nebo přineste vytištěnou na obecní úřad. Výrazně tím vše urychlíte. 

Placení hrobového místa 

OÚ připomíná placení poplatků za hrobové místo na našem hřbitově na další 5-ti leté období (2018-

2022). Poplatky jsou: jednohrob 180 Kč, dvouhrob 360 Kč, hrobka 555 Kč. Poplatky zůstávají stejné 

jako v předchozím období. 

Obecní bytovka 

Tento rok jsme zaznamenali problémy v soužití mezi nájemníky v obecní bytovce. Tuto situaci 

dokonce řešila i Policie ČR, která musela v bytovce zasahovat při incidentu (fyzickém napadení). 

Situaci v soužití v bytovce se však i nadále nedařilo vyřešit. Celý problém byl nakonec vyřešen tím, že 

se nájemníci z bytu č. 7 odstěhovali. Koncem října jsme tedy ihned dali výzvu, jestli má někdo zájem o 

pronájem bytu č. 7. Přibližně do týdne se nám sešlo několik žádostí (1 od místního občana, v ústní 

formě pak další 3 od občanu z jiných obcí). Na základě pracovního jednání zastupitelstva a 

následného veřejného projednání, jsme rozhodli ve prospěch bělského občana (bohužel kvůli GDPR 

nemohu zmínit jeho jméno). Přejeme mu ať se mu zde spokojeně žije.   



 

 

Připomínka vlastníkům lesů 

Připomínáme vlastníkům lesů, že jsou na Měú v Semilech k vyzvednutí lesní hospodářské osnovy 

platné do roku 2028.  

Čistění komínů 

Obecní úřad zajistil na sobotu 10.11. kominíka. Jsem velmi rád, že tuto akci využilo celkem 18 občanů. 

Protože se jednalo o hromadnou akci, podařilo se nám domluvit pro občany slevu. Cena za vyčištění 

byla 350 Kč, což je o 50 Kč nižší, než je běžná cena. Obec bude v tomto pokračovat i v dalším roce. 

Památník obětem 1. světové války 

Jak již psala starostka v úvodním článku, rozhodli jsme se zahájit přípravy pro stavbu památníku 

obětem 1. světové války. Víme, že je to běh na delší dobu, protože začínáme z nuly. Je však pro nás 

důležité opravdu začít. Proto jsme v předvánočním adventním čase (19.12.) uspořádali veřejné 

představení návrhů možného řešení památníku. Tyto návrhy dokonce v dobovém kostýmu vojáka z 1. 

světové války, prezentoval p. Novotný – kameník z Nedaříže.  

Kromě vysvětlení dobových souvislostí nám pan Novotný velmi zaujatě odprezentoval celkem 9 

návrhů. U každého z nich nám představil i příběh a myšlenky, na základě níž svou vizi stvořil. Bylo to 

velmi zajímavé povídání, jen škoda, že účast ze strany veřejnosti byla velmi nízká. Návrhy nyní bude 

posuzovat zastupitelstvo a vybere 3, které chceme odprezentovat na jarním setkání důchodců, na 

některém z dalších veřejných zastupitelstev a zveřejníme je i na webových stránkách obce, abychom 

mohli společně vybrat tu finální variantu.  

Foto dokumentarista bělského života 

Obecní úřad chce zřídit placenou funkci foto dokumentaristy života v Bělé. Tato funkce spočívá 

v pořizování foto dokumentace akcí, které probíhají v naší obci. Fotografie příp. videa budou 

používána pro obecní stránky, občasník a kroniku. V případě Vašeho zájmu se prosím ozvěte M. 

Ježkovi – kontakt naleznete na konci občasníku. Děkujeme. 

Ochrana osobních údajů (GDPR) 

Dne 22.5.2018 vyšla v platnost nová směrnice Evropské unie upřesňující právo každého občana na 

ochranu jeho osobních údajů. Obecně se dá říci, že velmi zpřísnila nakládání s osobními údaji, což 

mělo dopad téměř do všech odvětví veškerého lidského působení. Dopad nařízení GDPR je patrný i 

v tomto občasníku. Bez písemného souhlasu nesmíme psát jména a příjmení jubilantů a jejich věk,  

nesmíme ani popisovat, kdo je jmenovitě na fotografiích. Stejná situace je i u nově narozených. 

Do příštího vydání občasníku bych tuto situaci chtěl vyřešit. Pokud od Vás budu mít podepsaný 

písemný souhlas, že můžeme vaše osobní údaje (např. jméno a příjmení, věk) zveřejňovat pro účely 

vydávání Bělského občasníku, můžu opět začít psát články Životní jubilea, Nově narození apod. Tyto 

v letošním vydání bohužel nejsou. Na konci občasníku najdete formulář udělení souhlasu dle GDPR. 

Prosím o jeho vyplnění a odevzdání na obecní úřad (můžete buď osobně v úředních hodinách anebo 

ho hoďte do schránky umístěné vedle hlavních dveří). Pokud chtějí rodiče, abychom narození jejich 

ratolesti napsali do článku Narodily se, prosím také o vyplnění zvláštního souhlasu. Předem děkuji za 

spolupráci. 

Alena Mihulková, Michal Ježek 



 

 

 V letošním roce nás navždy opustili 

• Marie Hadincová († 6. 3. 2018) 

• Hadinec Josef († 6. 6. 2018)  

Věnujme jim tichou vzpomínku.    

 

Významná jubilea našich občanů, narodily se 

Bohužel kvůli GDPR nesmím zveřejňovat jména, věk ani datum narození. Pro zveřejnění potřebuji Váš 

písemný souhlas, formulář je na konci občasníku, a jeho odevzdání na OÚ. I přes tyto komplikace, 

všem blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a spokojenosti do dalších let. 

Nově narozeným pak hodně zdraví a úspěšné vykročení do života. 

Michal Ježek 

 

 

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A MNOHO ZDRAVÍ A 

ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE 2019 VÁM PŘEJÍ ZASTUPITELÉ OBECNÍHO 

ÚŘADU Z BĚLÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příspěvky z řad občanů a firem 
Jsem rád, že i občané přispívají svými články do našeho občasníku. Věřím, že se to stane tradicí i 

do dalších let. Články posílejte na emailovou adresu obecního úřadu Bělá, děkuji. Informace a názory 

uvedené v této rubrice nereprezentují názor OÚ Bělá.  

Michal Ježek 

Milí spoluobčané, sousedé, přátelé, 

máme tu vánoční čas, ve kterém se přává mnoho klidu. Půjdu tedy tak trochu proti této tradici a 

chtěla bych Vás těmito pár řádky poprosit spíše o co největší možnou aktivitu. 

Jak to myslím? Vysvětlím. Žijeme tu všichni společně a společně se také musíme snažit, aby nám 

tu bylo co nejvíce dobře. Součástí fungovaní každé vesničky jsou mnohá důležitá rozhodnutí, která 

mají na svých bedrech především naši zastupitelé. A jelikož jsou naši zvolení velice zodpovědní, 

zajímá je náš názor, náš pohled na věc. Tím jim můžeme hodně pomoci, hodně ulehčit. Je proto dost 

smutné, když na veřejném zastupitelstvu se objeví počet občanů, který lze ukázat na prstech jedné, 

dvou rukou. Pojďme toto společně změnit! Nebo Vás dění v naší obci nezajímá? Nemáte k tomu co 

říct? Pojďme využít tu skvostnou výhodu demokracie, že dnes již můžeme říkat to, co si myslíme. 

Debaty a stěžování si u piva nebo šeptem mezi sebou nic nevyřeší. Něco se Vám nelíbí? Přijďte to 

říct. Něco se Vám naopak líbí? Přijďte, o to spíš, to říct. Když už Vám zde dělám veřejné "tytyty", ráda 

půjdu příkladem. Veřejných zasedání se budu účastnit, co mi malý syn dovolí. Své názory říkám a 

budu říkat nahlas. Vám, se kterými se potkám, na obecním úřadě, na úřadě ORP i panu Chuchlíkovi. 

Ano, jsem známá tím, že nepodporuji výstavbu velkokapacitního kravína. Proč? Protože si myslím, 

že by Bělá měla zůstat malou, klidnou vesničkou pro všechny generace napříč a ne, aby byla 

zemědělským centrem podnikání pana Chuchlíka. Protože nechci, aby se v Bělé zvyšovala doprava, 

hluk a zhoršovala se kvalita ovzduší, a to ani o mírné navýšení. Nemusíte se mnou souhlasit. Díky 

bohu za to! Na kravín a další důležitá témata máte svůj názor. Nenechávejte si ho pro sebe. Věřím, že 

když dáme hlavy dohromady, vznikne z toho ta nejlepší cesta, kterou by Bělá měla jít tak, aby se nám 

tu všem žilo moc hezky a byli jsme spokojení.  

Díky za čas, který jste věnovali tomuto malému zamyšlení. A věřím, že v novém roce se budeme 

vídat a debatovat mnohem častěji. Vám všem, milí spoluobčané, přeji pohodové vánoční svátky a v 

novém roce pevné zdraví, protože to je to nejvíc, co si můžeme přát.  

  Dagmar Novotná   

 

Představení záměru společnosti DS Agro Libštát s.r.o. - výstavba 

kravína v Bělé  

Společnost DS Agro Libštát s.r.o. má v úmyslu postavit v obci Bělá moderní provoz kravína pro 

dojnice spojený s kruhovou dojírnou. 

Naše společnost má i nadále zájem zachovat chov dojnic, protože se domníváme, že tato 

zemědělská výroba neodmyslitelně patří ke zdejšímu kraji a napomáhá k zachování a údržbě krajiny 



 

 

tak, jak ji známe. Bohužel dlouhodobé výkupní ceny mléka nejsou příznivé k jeho produkci, což nás 

donutilo k hledání řešení, jak maximálně zefektivnit jeho výrobu. Jedinou možností, která přicházela v 

úvahu, byla centralizace chovu dojnic ve společnostech DS Agro Libštát a DS Agro Košťálov spojená s 

moderní dojírnou. Kravín má sloužit pro ustájení cca 500 ks skotu, a to včetně předporodního stání 

dojnic, porodny a telat. Zajímavým a důležitým technickým vybavením kravína bude také moderní 

tzv. kruhová dojírna, která maximálně zefektivní proces dojení. 

Při hledání vhodného umístění nového kravína bylo rozhodující mnoho faktorů, z těch 

nejdůležitějších vybíráme např. vlastnictví pozemků, na kterých bude kravín realizován, aby kravín 

neobtěžoval stávající obyvatele, obhospodařování pozemků naší společností v okolí stavby, 

minimalizace přeprav hmot, odpovídající napojení na kvalitní zdroj vody a elektřiny … Vyhodnocením 

uvedených faktorů nám jako nejvhodnější vyšla lokalita v Bělé, a to v návaznosti na náš zemědělský 

areál, v místě mezi stávající odchovnou kuřat a obecním vodojemem. A jaké jsou výhody tohoto 

umístění? Návaznost na stávající zemědělskou výrobu, velká vzdálenost od stávajících rodinných 

domů, vyvýšená poloha místa s dobrými rozptylovými podmínkami, možnost využití kapacitního 

obecního vodního zdroje, napojení na bioplynovou stanici (kejda bude dopravována do bioplynové 

stanice potrubím, dojde ke snížení dovážení hmot do bioplynové stanice), místo není pohledově 

exponováno. 

Poté co jsme se shodli na umístění kravína, jsme však zjistili, že je nezbytné pro uvedený záměr 

nejdříve provést změnu Územního plánu Bělé, a proto jsme již v závěru roku 2015 podali na obec 

žádost na tuto změnu. Po odsouhlasení zpracování změny územního plánu Zastupitelstvem obce 

Bělá, byl započat proces změny Územního plánu Bělá v souladu se stavebním zákonem, který je však 

značně zdlouhavý a ani na konci roku 2018 ještě není ukončen, přesto, že se k závěru již nachyluje. V 

současné době se nacházíme, z hlediska změny územního plánu, ve fázi po tzn. společném jednání, v 

rámci kterého bylo potřeba se dohodnout s jednotlivými dotčenými státními úřady, a to především s 

orgány životního prostředí. Přestože pro nás došlo k poměrně značné časové prodlevě a posunu 

umístění vlastní stavby, můžeme nyní konstatovat, že všechny dotčené státní úřady v procesu 

pořízení změny územního plánu se záměrem výstavby kravína vyslovily souhlas. 

Předpokládáme, že by změny územního plánu měla být odsouhlasena na jaře příštího roku 2019 a 

neprodleně na to bychom chtěli navázat s přípravou vlastní stavby, a to i přesto, že nová výstavba 

kravínů pro chov dojnic není podporována žádnými evropskými ani státními dotacemi a stavbu tedy 

budeme financovat sami prostřednictvím úvěru.  

Věříme, že stavby kravína pro dojnice v Bělé bude přínosem nejen pro naši společnost, ale 

zároveň i pro obyvatele obce Bělá, protože takovýchto moderních kravínů nenaleznete v České 

republice mnoho. 

Za DS Agro Libštát s.r.o. – Josef Chuchlík, jednatel 

 

 

 

 

 



 

 

Důležité a potřebné informace pro občany 

Telefonní čísla 
Alena Mihulková – starostka 
Vše, co se týká obce a obecního úřadu 

775 203 677 
bela.sm@worldonline.cz 

Ing. Michal Ježek – 1. místostarosta 
Kabelová televize, lesy, rozhlas, veřejné osvětlení, hřbitov, 
odpady 

777 775 047 
jezek@belasm.cz 

Ing. Tomáš Žalský – 2. místostarosta 
Obecní komunikace, pozemky, dětské hřiště, komunikace se 
spolky 

603 854 869 
zalsky@belasm.cz 

Ing. Martin Mihulka 
Vodovod 

731 003 400 
mihulka@belasm.cz 

Nahlášení požadavku na protažení obecní 
cesty 

775 203 677 
603 854 869 

Nahlášení poruchy kabelové televize 775 203 677 
777 775 047 

Nahlášení požadavku na vývoz kontejneru 
s tříděným odpadem 

775 203 677 
731 003 400 

Porucha vodovodu 
Technicky zajišťuje Karel Zajíc st. 

775 203 677 
725 332 083 

E-mail a www stránky 

Obecní úřad Bělá 
Vyřizuje starostka, případně místostarostové 

bela.sm@worldonline.cz 
bela.sm@tiscali.cz 

Internetové stránky obce Bělá 
Úřední deska, aktuality z obce, historie, fotogalerie 

www.belasm.cz 

Termíny 

Úřední hodiny obecního úřadu Středa: 15:00 - 18:00 

Odvoz kontejneru se směsným odpadem 
Černý kontejner 

Týdne - Středa v cca 
16:00  

Odvoz kontejnerů s tříděným odpadem 
Kontejnery na PET lahve, papír a sklo 

Plast – každých 14 dní 
Ostatní – 1x za měsíc 

Veškeré informace naleznete i na internetových stránkách obce www.belasm.cz. Pro všechny případy 

doporučujeme si tuto stránku vystřihnout a ponechat si pro použití v případě potřeby.  
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Dotazník 
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na obecní úřad do 31. 1. 2019 těmito možnostmi: 

• Do schránky, která je umístěna na pravé straně před vstupem do obecního úřadu  

• V úřední hodiny přímo na obecní úřad 

• Poštou na adresu: OÚ Bělá, Bělá 142, 514 01 Jilemnice 

 

Kontaktní údaje:  

Slouží pro identifikaci zájmu o kompostér. 

 

Č. p. domu: ……. Jméno a příjmení: ………………………………………………………. 

 

Kabelová televize a internet:  

Ze současné programové nabídky sleduji následující programy (prosím zakřížkujte): 

□ JOJ Family HD   □ Disney channel   □ Nova Sport 1 HD 

□ Nova Sport 2 HD   □ Joj Cinema HD   □ CS Film 

 

Odpady:  

Mám závazný zájem o kompostér zdarma?  

(na každých 100 m2 zahrady je třeba min. 100 litrů kompostéru) 

□ 800 litrů    □ 1000 litrů    □ 2000 litrů 

Využil bych kontejner na popel umístěný pod OÚ?  

□ ANO    □ NE     

 

Občanská vybavenost:  

Využíval(a) bych služeb prodeje potravin na objednávku s pravidelným dovozem do obce? 

□ ANO    □ NE 

 

 

Obecní úřad tímto děkuje za vyplnění a odevzdání dotazníku. Vyhodnocení dotazníku bude 

provedeno během února 2019.  

 

 

 

 



 

 

Obec Bělá 

Bělá č.p. 142, 514 01 Jilemnice, IČ 275603 

 

SOUHLAS  

se zpracováním osobních údajů 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem připomenutí životního 

jubilea. 

 

       Jméno, příjmení jubilanta:  .............................................................................  

Souhlasím v souladu s Nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé jako GDPR) se zveřejněním 

mého příjmení, jména, věku. Tyto osobní údaje budou použity pro připomenutí mého životního 

jubilea a budou zveřejněny v obecním časopise Bělský občasník a na internetových stránkách obce, 

kde je tento obecní časopis volně ke stažení v elektronické podobě. Svůj souhlas dávám na dobu 

neurčitou pro má další životní jubilea.  

Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, k čemuž postačí písemné oznámení předané 

prokazatelně (proti podpisu, popř. zaslané doporučenou poštou) vedení obce. Oznámení nemusí 

obsahovat důvod a postačí zde uvedení jména, příjmení a podpisu odvolávajícího a data, ke kterému 

se souhlas odvolává. 

Beru na vědomí, že odvolání souhlasu nemá zpětnou účinnost na informace pořízené a zveřejněné 

před odvoláním. 

 

V Bělé dne ……………… 2019 

 

Souhlas udělil (jméno hůlkovým písmem a podpis):  

 

..................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obec Bělá 

Bělá č.p. 142, 514 01 Jilemnice, IČ 275603 

 

SOUHLAS  

se zpracováním osobních údajů 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem připomenutí narození 

dítěte. 

 

Jméno, příjmení zákonného zástupce: .................................................................  

Jméno, příjmení, datum narození dítěte:  ............................................................  

 

Souhlasím v souladu s Nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé jako GDPR) se zveřejněním 

osobních údajů dítěte, kterého jsem zákonným zástupcem, v rozsahu: příjmení, jméno, datum 

narození. Tyto osobní údaje budou použity pro připomenutí narození dítěte a budou zveřejněny 

v obecním časopise Bělský občasník a na internetových stránkách obce, kde je tento obecní časopis 

volně ke stažení v elektronické podobě. 

Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, k čemuž postačí písemné oznámení předané 

prokazatelně (proti podpisu, popř. zaslané doporučenou poštou) vedení obce. Oznámení nemusí 

obsahovat důvod a postačí zde uvedení jména, příjmení a podpisu odvolávajícího a data, ke kterému 

se souhlas odvolává. 

Beru na vědomí, že odvolání souhlasu nemá zpětnou účinnost na informace pořízené a zveřejněné 

před odvoláním. 

 

V Bělé dne ……………… 2019 

 

Souhlas udělil (jméno hůlkovým písmem a podpis):  

 

..................................................................................................... 


