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ADVENT: 

Před nadcházející dobou adventu“ na sv.Kateřinu, se konaly poslední taneční zábavy. Kateřinskou zábavu měly 

na starosti ženy, protože v tento den platilo“ ženské právo“. Platily za hudbu muzikantům a útratu svým 

partnerům. Sami si vybírali, s kým budou tančit a jen o půlnoci se vyhlašovala pánská volenka. 

První adventní svíci letos zapálíme 29.listopadu 2009 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V sobotu 24.10.2009 v zasedací místnosti obecního úřadu proběhlo slavnostní uvítání našich nově 

narozených občánků. V doprovodu rodičů, babiček, dědečků a nejbližších přátel jejich  rodin uvítal 

starosta obce tyto děti:                              Eliška Srncová 

Michal Ježek 

David Bandžuch 

Jakub Mazánek 

Děti obdrželi plyšovou hračku, knihu veršů paní Heleny Chuchlíkové a 500,-Kč  

takzvaně „ na botičky“. Maminkám bylo poděkováno květinou.  

Fotodokumentaci obstaral pan Josef Šulc, hudební doprovod pan Ing.JaroslavPodzimek. 

 
 

 



    ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BĚLÁ 
Návrh územního plánu obce Bělá se nachází ve fázi ukončeného návrhu, ke kterému se budou 

nyní vyjadřovat dotčené orgány. Byly do něho zaneseny poslední připomínky a požadavky, 

které se předaly v elektronické podobě do Semil. K nahlédnutí je na obecním úřadu. Po 

vznesených připomínkách dotčených orgánů bude případně „Návrh územního plánu“ upraven 

a předán ke schválení zastupitelstvu obce. Vznikne tak závazný dokument, podle kterého se 

budou veškeré stavební záměry v naší obci řídit. Územní plán stanoví hlavní využití území, je 

to tzv“ místní zákon“ . Stavební úřad pak nemůže povolit nic, co by nebylo schváleno 

v Územním plánu obce. Předpoklad platnosti ÚP je minimálně 15 let. Poté by měl být 

zaktualizován podle nových   záměrů a znovu schválen. Jednou za 4 roky by měla být 

provedena jeho rekapitulace a případné doplnění. Veškeré zapracování nových změn je 

finančně nákladné,  a proto obec nepředpokládá, že by tak po čtyřech letech činila. Zhruba 

v období února 2010 bude předán obci finální Územní plán – jeho verze bude vyvěšena a 

umožněna k nahlédnutí měsíc a půl předem na obci. Ke schválení zastupitelstvu obce bude 

nachystán v období 3-4/2010. Z výběrového řízení, které proběhlo na obci za účasti zástupců 

města Semily vzešla vítězná firma IRI Brno. Rozhodujícím kritériem byla cena, která činila cca 

270.000,-Kč. 

VODOVOD 

Bylo provedeno čištění vodojemu v nákladu 10.000,-Kč firmou Soukup z Kruhu. Při této práci 

byl zjištěn skoro havarijní stav vnitřku vodojemu a bude zde nutné provést celkovou opravu. O 

rozšíření vodovodu směrem ke „Králi a Noskom“ se zatím neuvažuje- je zde malý ekvivalentní 

počet obyvatel oproti velmi nákladné akci, na kterou v současné době není financí. Bylo 

provedeno napojení vodovodu k Holubcom a Bartošom. Výsledky rozborů vody jsou 

v zákonem stanovených normách. Vzorky jsou odebírány 4 x ročně firmou Ineco. V naší obci 

je na vodovodní řád napojeno 103 domů + ADV.      

Pojistné události 
 -Řeší se pojistná událost při opravě mostu „ u Plichtů“ – v částce 115231,- Kč provedla firma 

SAM a čeká se na proplacení ČP. V první etapě nám poslali 14800,- Kč proti čemuž jsme se 

ihned odvolali. Pak nám doplatili cca 50.000,- Kč, ale ani s tímto výsledkem nejsme spokojeni. 

 -Plnění za zničenou techniku na obci, kde byl příčinou zásah blesku provedla pojišťovna HVP 

Té byly odeslány doklady na opravy v celkové výši 45203,-Kč.  Proplaceno bylo cca 20.000,-Kč. 

 

D E T S K É    H Ř I Š T Ě 
      Na dětské hřiště se nám podařilo získat dotaci přes Liberecký kraj ve výši 150.000,-Kč.   

Předpoklad nákladů je 200.000,-Kč. Objednána byla sestava z Malých Žernosek, kterou vybrala 

a upravila Ing.Jana Foltýnová. 

      Na dosti velké úpravě terénu se podílelo několik místních dobrovolníků za což jim velice 

děkujeme!!! Materiál je z akátového dřeva a první část sestavy je již zabudována. Na potřebné 

oplocení se vykácelo akátové dřevo z náletů u místních silnic. 

Darem jsme obdrželi od pana Chuchlíka z Libštátu 2 nákladní soupravy podkladového 

kačírku v celkové hodnotě 15.847,-Kč. Snad nám bude počasí přát, abychom tuto akci mohli 

letos dokončit. 

 

 



BYTOVKA  
       Neustále řešíme problémy s plísní v bytovce. Proběhlo jednání na obci se zástupci 

stavebních firem, s panem Kovaříkem – ten měl na starosti stavební dozor a s projektantem 

panem Hobelantem. Výsledek – příčina plísně nejasná- vede k ní více aspektů – doporučeno – 

pokácet lípu, zateplit, otlouci omítku a nově nahodit, + přístroj na pohlcování vlhkosti a 

správné používání mikroventilace plastových oken. 

      Starosta zapůjčil z Libereckého kraje přístroj, který pohlcuje vlhkost. Čeká se, až se vněm 

nebude kondenzovat tolik vody – zatím jí je ale stále dost. Tlaková zkouška topení byla 

v pořádku. V půli listopadu bylo druhé místní šetření všech výše jmenovaných firem. Společně 

i se zástupci obce jsme došli k závěru, že se stav vlhkosti viditelně zlepšil. Kondenzátor vlhkosti 

odsál velké množství vody. Je zapotřebí, aby v daném prostoru dále fungoval i přes zimu. Obec 

se proto rozhodla zakoupit tento přístroj v nákladu cca 7000,-Kč.  

     K 31.8.2009 vypověděli nájemní smlouvu manželé Ježkovi. Obec vyhlásila záměr o nového 

nájemce. Ze dvou podaných žádostí bylo určeno pořadí 1- pan Čeřovský Ondřej, 2- pan Jaroš 

Jiří z Nové Paky. 

       K 31.8.2009 bylo provedeno vyúčtování služeb v nájemních bytech. Výsledná částka 

skončila drobným přeplatkem nájemníků. Zálohy na další rok proto zůstávají ve stejné výši. 

S ohledem na nulovou inflaci rozhodlo zastupitelstvo obce, že se pro další období nebude 

nájemné zvyšovat. 

 VESNICE ROKU 2009 

       Jako každý rok jsme se přihlásili do soutěže o vesnici roku 2009 z Ministerstva pro místní 

rozvoj.  Letošní ročník vyhrála obec Zahrádky u České Lípy, kde také proběhlo slavnostní 

vyhlášení této soutěže. Za naši obec se ho zúčastnil starosta s místostarostkou.  

       Tomuto vyhlášení předcházela také návštěva hodnotící komise. Provedli jsme je po obci a 

nejvíce je zajímal náš kostel a zvon „ Václav“. Zrovna probíhal úklid kostela, takže měli 

možnost nakouknout do vnitřních prostor.  

        Při vyhlášení převzal náš starosta ocenění „ za rozvoj cykloturistiky“.  

- - - - - - - -  

ÚŘAD PŮL NA PŮL- této soutěže jsme se zúčastnili na základě rozsáhlého internetového 

dotazníku. Z 54 obcí Liberecka se dělíme o 6-7 místo. Kritériem hodnocení bylo postavení žen 

a jejich diskriminace v pracovních možnostech na úřadech. 

 
DAŇOVĚ DISKRIMINOVANÁ OBEC 

 

Možná, že jste si 26.května všimli, že pod cedulí naší obce je přidělána ještě jedna cedule s tímto textem. 

Připojili jsme se tak k hromadnému  protestu. Důvodem tohoto protestu je náš nesouhlas s diskriminací 

občanů obcí a měst pod 100 tisíc obyvatel v rozdělování peněz ze státní kasy. 

 

Dnes tyto zvýšené či stejné výdaje obcí a měst pod 100 tis. obyvatel nejsou odpovídajícím způsobem zohledňovány. 

Čtyři největší města jsou příjmově naddimenzována, neboť na svých 20% obyvatel získávají téměř polovinu všech 

prostředků určených všem obcím a městům. Ostatních více než 6600 obcí a měst pod sto tisíc obyvatel jsou 

diskriminována, neboť v nich žije 80% obyvatel, přesto získávají pouze menší polovinu prostředků. 

Tento stav zachycuje následující příklad současných příjmů na jednoho obyvatele. 

Celkové příjmy samospráv ze sdílených daní státního rozpočtu 2009 116,4 mld. Kč.Přes 6600 obcí a měst = 80% 

obyvatel země získává jen polovinu zbylých prostředků4 největší města Praha, Brno, Ostrava, Plzeň = 20% obyvatel 

získává téměř50% všech prostředků 

 

 



 
CzechPOINT- plně funkční 

 Z dotace bylo vybaveno komplexní pracoviště pro tuto službu. 
      Chybí nám jen certifikát k dálkovému přístupu CUZK, který by měl být k dispozici během 
několika málo dní. Částky vybrané za níže jmenované výstupy budou zůstávat obci v rozpočtu. 

Končí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. Už si 
nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného 
města.        

    Končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie. 

 Přichází Czech POINT, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a 
institucemi. Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je 
asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk za poplatek zažádat o: 

 Výpis z Katastru nemovitostí 

 Výpis z Obchodního rejstříku 

 Výpis z Živnostenského rejstříku 

 Výpis z Rejstříku trestů 

 Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) 

 Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb 

 Výpis z bodového hodnocení řidiče 

 Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

 Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 

 Výpis z insolvenčního rejstříku 

 Autorizovaná konverze dokumentů 

 Datové schránky 

POPLATKY   OÚ   BĚLÁ  2009     -  AKTUÁLNĚ  SE  PLATÍ     V O D N É!!!!! 

 Poplatek ze psa 

 Poplatek z kabelové televize 

 Poplatek z odpadů 

 Poplatek z hrobu- jednohrob a urnové místo …180,-,dvojhrob…360,- hrobky…555,- platnost na 

5 let od r.2008-2012 

Vodné: domácnost…17,-/m3, podnikatelé..20,-/m3, nájemné za vodoměr:….50,-/rok 

Ověřování pravosti podpisů a listin:  30,-/stránka nebo podpis 

 

HŘBITOV: Na hřbitově proběhlo dokončení vydláždění cesty až k márnici. Bohužel se nám 
nepodařilo sehnat dotaci a tak celá akce šla na náklady obce v částce cca 140.000,-Kč. Bylo 
opraveno v úsecích oplocení kolem hřbitova a proveden komplexní nátěr luxolem. Při této 
příležitosti bychom chtěli vyzvat majitele hrobů, aby si zkontrolovali, zda mají s naší obcí sepsánu 
smlouvu o nájmu hrobového místa a uhrazen příslušný poplatek. Je ještě několik míst, na něž 
nejsou smlouvy vůbec podepsány a pak jsou smlouvy u nichž chybí zaplacený 
poplatek.V případě zjištění, že ještě nemáte uzavřenou smlouvu, nás prosím co nejrychleji 
zkontaktujte. Občas nám totiž chybí kontakt na majitele nebo příbuzné.  

 

http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/248
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/249
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/250
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/251
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/252
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/253
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/254
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/255
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/256
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/333
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/362
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/389


 

Komunikace: 

     Na silnici č.283/13 směrem Bělá-Tample-Roztoky proběhla rozsáhlá oprava spočívající 

v opravě mostků a nového asfaltového potahu. Celá akce v nákladu 17 milionů korun byla 

financována Libereckým krajem. Na křižovatce před „ Papugovými“ byl zabudován pamětní 

kámen. Slavnostní předání proběhlo ve čtvrtek 26.11. za účasti zástupců Libereckého kraje, 

dotčených obcí a stavební firmy.  

     Nechalo se natřít zábradlí u autobusové zastávky. Musela být provedena oprava mostu u 

Mazánka firmou MAS Česká Lípa. Do zábradlí tohoto mostku nabourala paní provádějící 

rozvážku novin. Bohužel se jí to podařilo tak nešťastně, že to pohnulo celou statikou mostku po 

celé jeho straně. V současné době probíhá velká oprava padající cesty ke hřišti v místě nájezdu 

k Podzimkom. Musela se vybrat část zeminy z břehu. Tímto směrem došlo k rozšíření cesty a 

zakončení kamennou zdí. Na svahu k potoku se provádí zpevnění a upravená cesta bude znovu 

opatřena asfaltovým potahem. 

 

                          
   

Veřejná zeleň 
     Dotace ve výši 50.000,-Kč nám byla přidělena z Libereckého kraje.  Provedla se úprava 

terénu před budovou Obecního úřadu a následné osázení slečnou Romanou Kočí. Sadba byla 

nakoupena od firmy Pánek z Nové Vsi. Další vysázení okrasné zeleně bylo na břehu ke hřišti 

naproti nově vznikajícímu dětskému hřišti.  

 

O D P A D Y – věčný problém!! 
      Někdy mám pocit, že je opravdu velmi těžké pro někoho vhodit odpadky do černého 

kontejneru. Jak je možné, že se na stanovišti pod obecním úřadem válí rozházené odpadky mimo 

sběrné nádoby?  O čem to svědčí? Že se ještě pořád máme co učit! Proto žádám nezodpovědné, 

aby nakládali s odpadem jak se patří a ukládali ho tam kam patří a zodpovědné, aby si všímali a 

hlásili. - Jen tak můžeme udržet obecní prostranství v pořádku a čistotě. Děkuji.  

      Máme čtyři sběrná stanoviště. Pod úřadem byl vybudován přístřešek na pytle s tetrapaky a 

ostatními plasty. Ukládat by se sem měl i nebezpečný odpad, který je 2x do roka odvážen. Ve 

stejném počtu se každoročně přistavuje velkoobjemový kontejner pro odpad větších rozměrů. 

      Firma EKO-KOM nám zpětně proplácí za tříděné komody jako je papír, sklo a Pet lahve.  

…………proto má smysl třídit a nevhazovat tyto druhy odpadu do černého kontejneru!  

 

  Kabelová televize 
Nabídka programů je velká. Celkem máme 18 programů z toho 13 v českém jazyce. 

 Napojeno je 92 domů.  Byla provedena digitalizace v částce 44.000,-Kč. 

 Po zásahu bleskem musela být též provedena oprava. Část zaplatila pojišťovna HVP. 

 Údržbu a opravy nám provádí smluvně firma Katroservis ze Semil. 

Roční poplatek činí 1440,- Kč. 



 

 

ZAJÍMAVOSTI O NAŠÍ OBCI 

Rozloha naší obce je 777 ha. ( šťastné číslo? ) 

Počet obyvatel je 254. Můžeme tedy s klidným svědomím konstatovat, že se naše obec pomalu 

rozrůstá a má svoji budoucnost! 

Počet domů  je 145 - z toho 36 rekreačních, další se budou stavět. 

 

 

 

Výměna řidičských průkazů 

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010! 

Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti. 
 

Co musím mít s sebou? 
• „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou 
    působností 
• platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) 
• průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm 
• ŘP, který podléhá povinné výměně 
Kolik mě to bude stát? 
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, výjma vydání ŘP ve lhůtě 
kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (správní poplatek 500 Kč). 
 

           
 

Cestujete hromadnou dopravou? Rádi byste ušetřili? 

IDOL nabízí slevy nejen pro žáky a studenty! 
Integrovaný dopravní systém IDOL nabízí moderní cestování hromadnými dopravními 

prostředky na území celého Libereckého kraje. Pokud si pořídíte opuscard, stane se pro Vás 

cestování příjemným zážitkem a navíc ušetříte peníze. 

IDOL přináší i různé druhy slev. Zkuste si najít právě pro sebe tu nejvíce výhodnou. 

Pokud mate doma žáka do 15-ti let, lze s opuscard s nastaveným profilem „Žák-15“ ušetřit až 

67,5% ze základního jízdného. Pokud Vaše dítě spadá již do kategorie „Student 15-26 let“, může s 

opuscard s nastaveným profilem „Student 15-26 let“ pořídit jízdné až s 25% slevou. 

Vaše děti již nestudují, cestujete každodenně hromadnou dopravou právě Vy? I pro Vás tu máme 

výhodné jízdné. Na opuscard lze pořídit časové sedmidenní nebo třicetidenní jízdné, které Vám 

umožní neomezené cestování ve zvolené relaci. Časové jízdné je velice výhodné oproti 

jednotlivému jízdnému. Zkuste cestovat pohodlněji a výhodněji. Pořiďte si svoji opuscard pravě 

nyní. IDOL tak bude šetřit i Váš čas a peníze. 

 

 



Veřejná zeleň 
     Dotace ve výši 50.000,-Kč nám byla přidělena z Libereckého kraje.  Provedla se úprava 

terénu před budovou obecního úřadu a následné osázení slečnou Romanou Kočí. Sadba byla 

nakoupena od firmy Pánek z Nové Vsi. Další vysázení okrasné zeleně bylo na břehu ke hřišti 

naproti nově vznikajícímu dětskému hřišti.  

Ochrana dřevin a povolování jejich kácení… 

Všechny dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny a vyhláškou MŽP ČR  č. 395/1992 Sb. 

..….poškozování, ořezávání  a ničení dřevin rostoucích mimo les je nedovolený zásah ( § 7 

odst. 1 zákona)  

..….ke kácení dřevin je nezbytné povolení příslušného obecního úřadu. Povolení lze 

vydat ze závažných důvodů. 

Důvodem k povolení kácení tedy v žádném případě není ani zastínění objektu a 

ani to, že ze stromu padá listí a zanáší okapy. 

Zákon chrání dřevinu nejen před pokácením, ale i před poškozením. 

Tak zvaný „ ořez“ koruny stromu nelze zákonem ani vyhláškou povolit. Je – li takový 

zásah shledán orgánem ochrany přírody jako poškození stromu, bude tomu, kdo se 

přestupku dopustil uložena pokuta do 10.000,- Kč, poškodí – li skupinu dřevin, pak až  

do 50.000,- Kč. Právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti 

přitom hrozí pokuta až 500.000,- Kč.  Hranice pokut je stejná jako pro  případy 

nepovoleného kácení. 

 Rozhodne – li se občan zbavit dřevin rostoucích na jeho vlastním pozemku, měl 

by vědět, za jakých podmínek je to možné.  

Za předpokladu, že dřeviny rostoucí mimo les nejsou významným krajinným prvkem ( § 

3 písm. b) zákona) a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákony a jinými  právními 

předpisy, může pokácet strom, který měřený ve výšce  130 cm nad zemí má  obvod 

kmene do 80 cm  nebo vyklučit souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. 

V těchto případech se  povolení ke kácení nevyžaduje . Toto ale neplatí pro právnické 

osoby ! 

Právnická osoba musí žádat  o povolení  pokácení dřeviny jakékoliv velikosti, stejně jako 

o smýcení  keřových porostů bez ohledu na velikost plochy.  

V případě krajní nouze, tzn. hrozí – li bez jakýchkoliv pochybností bezprostředně škoda 

na zdraví či životě, nebo majetková škoda značného rozsahu, může občan přistoupit ke 

kácení bez povolení. V takovém případě však takový zásah  musí do 15 dnů oznámit 

písemně příslušnému obecnímu úřadu.  

  

  Potřebný formulář žádosti je k dispozici na OÚ 

  
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období vegetačního klidu. 

 Od začátku listopadu do konce března. 

K tomu se přihlíží i při vydávání povolení ke kácení dřevin 

 



L e s y 
     Na Stráni se těžilo po kalamitě. Celkem se vytěžilo 85 m3 dřevní hmoty. Kvalitní  
kulatinu vykoupila firma Strombuch. Asi 18 m3 bylo odprodáno místním občanům.       
     Na rok 2010 byla stanovena nová cena palivového dřeva: měkké 600,-/ tvrdé 900,- Kč. 
Skoro všichni majitelé lesa se potýkají s kůrovcem. Dle vyjádření životního prostředí 
zakoupil kraj lapače, které si mohou vlastníci lesa v případě potřeby zapůjčit.      
     Podrobné informace k tomuto problému nám poskytl pan Ing. Poláček  ze Semil. 

 

Problematika ochrany lesa před hmyzími škůdci 

 

     V letošním roce byly vhodné klimatické podmínky pro rozvoj nebezpečných druhů 

podkorního hmyzu - lýkožrouta smrkového, lýkožrouta lesklého a  dalších lýkožroutů, obecně 

nazývaných kůrovci. Zvláště vlivem velmi suchého a teplého jara došlo k rychlému nárůstu 

kůrovců, zejména ve včas nezpracovaných polomech a vývratech. Na polomovém dříví se v prvé 

generaci namnoží lýkožrout smrkový 8x, v druhé generaci 15x, takže v průběhu jednoho roku 

může znásobit svou populační hustotu až 120x. V tomto roce došlo dokonce k rozvoji třetí 

generace kůrovců!   

     Většina vlastníků hospodaří ve svých lesích ve spolupráci se svým odborným lesním 

hospodářem v souladu se zásadami ochrany lesa proti kůrovcům. Včas vytěží veškeré dříví 

napadené kůrovci, dle možností jej ihned odveze z dosahu lesa nebo dříví „odkorní“ a nebo ošetří 

povoleným chemickým postřikem. 

     V případech, kdy jsou vlastníci nečinní hrozí rozšíření kůrovců do okolních lesů, a s tím 

spojené škody na porostech sousedních vlastníků. Podle platné vyhlášky č. 101/1996 Sb., o 

opatřeních k ochraně lesa, veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdců vzniklé 

do 31. března musí být zpracovány nebo asanovány nejpozději do 31. května, v lesních porostech, 

které alespoň částečně zasahují do polohy nad 600 m nadmořské výšky, do 30. června běžného 

roku. Vlastník je také povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo 

k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů. 

     Městský úřad Semily,  jako orgán státní správy lesů dbá, zda vlastníci lesa řádně hospodaří a 

dodržují zákonem dané povinnosti. Snahou přitom je upozornit nečinné vlastníky lesa na tyto 

povinnosti a tam, kde je to nezbytné, uložit příslušná opatření, aby nedocházelo k vývinu, šíření a 

přemnožení kůrovců. Mezi preventivní a obranná opatření patří vedle včasné asanace napadeného 

dříví také odchyt kůrovců do položených stromových lapáků nebo instalovaných plastových 

lapačů s agregačními feromonovými odparníky. Způsob jejich instalace, výběr vhodného umístění 

a frekvenci kontroly je vhodné konzultovat s příslušným odborným lesním hospodářem. Jeho 

jméno může vlastník zjistit na Městském úřadu Semily, odboru životního prostředí. 

     V rámci podpory opatření v ochraně lesa zajistil v loňském roce Krajský úřad Libereckého kraje 

cca 150 kusů plastových lapačů. Tyto lapače jsou určeny k zapůjčení pro vlastníky s výměrou lesa 

do 50 ha. Zájemci o lapače mohou kontaktovat Lesy ČR, s.p., Lesní správu Jablonec nad Nisou, kde 

podepíšou smlouvu  na lapače od KULK a koupí si i potřebný počet odparníků. Tuto činnost 

zajišťuje p. Rellich (tel. 724523070) a Ing. Halama (tel. 724523071). Dále Lesy ČR, s.p., nabízejí 

možnost odborné konzultace v ochraně lesa. 

      



Výzva pro občany: 
Pokud máte v elektronické podobě fotografie-záběry z akcí spojených s naší obcí a 

myslíte si, že stojí za to je uchovat v archivu naší obce, pak nám je moc prosím 

poskytněte.  

Máte-li nápad - na uspořádání nějaké společenské akce, soutěže, nebo vylepšení 

čehokoli v obci, budeme moc rádi, když nám to sdělíte.  

Komunikovat s námi můžete osobně v úřední den – což je středa od 17-19 hod. Ale 

jak moc dobře víte – potkávat nás zde můžete častěji. V současné době máme 

zprovozněnou druhou mailovou adresu, na které jsem k dispozici každý den.  

obec.bela@email.cz  

Pokud potřebujete jen nějaké informace a nehodí se Vám úřední den – můžete nám 

své požadavky sdělit právě přes tento mail. 

Úřední elektronická adresa obce je: bela.sm@worldonline.cz 
 

 

 S Krakonošem u počítače      
        Do tohoto projektu jsme se velice aktivně zapojili v předchozích letech. Ze všech 

zúčastněných obcí byla u nás největší návštěvnost. V současné době se naskýtá možnost 

pokračování projektu a to jak v jazykových kurzech tak ve výuce práce na počítačích. Předběžnou 

smlouvu o zapojení do projektu starosta již podepsal. Čeká se jen na vyřízení dotace k tomuto 

projektu.  

        Pro ty, jež nevědí, čím se tento projekt zabývá podáváme pár stručných informací: 

Projekt „S Krakonošem u počítače“ je součástí Metodiky pro celoživotní vzdělávání ve 

venkovských podmínkách. Tento projekt si klade za cíl nabídnout obyvatelům v hůře dostupných 

obcích zvýšení kvalifikace a zkvalitnění života v moderní společnosti. Občané z těchto lokalit mají 

příležitost bezplatně a přímo v místě bydliště navštěvovat individuální vzdělávací kurzy v oblasti 

výpočetní techniky a informatiky (pomocí mobilní počítačové učebny)a kurzy cizích jazyků.       

        Projekt „S Krakonošem u počítače“ je určen pro široké spektrum zájemců. Kurzy mohou 

navštěvovat osoby starší 50 let, nebo čerství absolventi škol, zdravotně postižení, osoby pečující 

o nezaopatřené děti, nebo malí a střední podnikatelé.   

 

-------------------------------- 

 

FOTBAL V BĚLÉ: 

28. června 2008 se v Bělé uskutečnil 35. ročník 
Bělského bleskového turnaje ve fotbale. 
Nejlépe si vedl tým Baráčku, který také turnaj 
vyhrál. Obhájce titulu Sokol Kruh vybojoval třetí 
příčku. Domácímu mužstvu se příliš nedařilo a 
umístilo se až na 5. místě. 

Konečné pořadí turnaje: 
1. Baráček Nová Paka 
2. Erebos Trutnov 
3. Sokol Kruh 
4. FC Lánov 
5. Jívan Bělá 
6. Sparta Opolany 
7. FC Hodkovice n. M. 
8. Horní Branná B 

 

Poslední zápas opravdu všechny překvapil! –Výhra!!!!! 

SK Jívan Bělá vyhrál nad FK Košťálov B  3:2 - po prvním poločase prohrávali (1:2). 

Utkání shlédlo 80 diváků. Branky střelili: Patz, Fajfr, Janata. 

Konečné pořadí v tabulce tento zápas již nezměnil a celkově Jívan skončil na posledním 14 místě. 

 
------------------------------- 

mailto:obec.bela@email.cz
mailto:bela.sm@worldonline.cz


 



 H A S I Č I – rok založení 1893 
        Jako každý rok, tak i letos proběhla okrsková soutěž hasičů. Konala se v Kundraticích za      

krásného slunného dne. Náš hasičský sbor měl zastoupení v družstvu mužů, žen, dorostu a dětí.   

Ano, čtete správně! Reprezentovala nás 4 družstva! A dařilo se.  

        Nejlepší výkon podali muži, kteří svého velitele po vyhlášení vhodili do kádě s vodou. 

Přivezli krásný velký pohár za 1 místo. Díky tomu postoupili do vyšší soutěže, která byla 

v Turnově.  Přes všechny komplikace reprezentovali náš okrsek a snažili se podat maximální výkon 

pro získání slušného umístění. Družstva z okolních okrsků však byla o malinko lépe vybavená jak 

po fyzické tak technické stránce a nenechala náš tým utrhnout něco z vítězného koláče. Výsledným 

umístěním bylo 6 místo.   

        Další pohár v Kundraticích vybojovaly ženy. Troufám si říci, že jen sestavit družstvo byl pro 

velitelku Martinu Ježkovou skoro nadlidský výkon. Uvědomíme-li si, že jako čerstvá maminka posháněla 

potřebný počet žen a nevynechala jediný trénink. Odměnou ji bylo umístění na třetím místě.  

        Dorost měl smůlu a ze dvou družstev – tím dalším byl dorost Svojku-skončil druhý.  

        Děti přivezli třetí pohár. Jejich výsledky jsou výborné. Pravidelně se zapojují i v soutěži 

„Plamen“, kde musejí zvládat i jiné dovednosti včetně zdravovědy. Letos podstoupili i víkendové 

soustředění. Pár slov o jejich činnosti nám poskytla velitelka v článku na další stránce. 

 Aktuální složení výboru sboru dobrovolných hasičů z Bělé: 

Starosta Brož Zdeněk 

   

 Místostarosta Mazánek František 

 Velitel Broul Jiří ml. 

Strojník Brož Jan 

Jednatel Broul Jiří st. 

Pokladník Mihulková Alena 

Člen výboru Fajfr Tomáš 

Vedoucí dětí a mládeže 
Foltýnová Jana 

Podzimková Ilona 

 

                                                
 
Více fotek můžete shlédnout na 
www.sdh-bela.cz 
 
Veškeré náklady na provoz a údržbu  
hasičské techniky platí obecní úřad. 
 
Zvláštní poděkování patří nadšencům   
z řad hasičů, jež ve svém volném čase  
provedli generální opravu soutěžních  
strojů PS12 a DS16. 
 
 
 

 

http://www.sdh-bela.cz/


Letošní činnost mladých hasičů z Bělé 
       Za Bělou letos soutěžilo 1 družstvo dětí starších a 1 družstvo dorostu. Soutěže pro děti jsou dnes 

poněkud složitější než bývaly dříve. Děti se na jaře účastní klasické okrskové soutěže, kterou všichni 

znáte, protože probíhá vždy cca 1x za 5 let i v naší obci a soutěží se v ní v požárním útoku a štafetě. 

Mimo tu ale mladí hasiči a dorost zápolí ve hře Plamen, rozdělené na jarní a podzimní kola.  

       Jarní kolo hry Plamen pro děti 

obnáší především požární útok CTIF 

s překážkami jako je tunel či vodní 

příkop a s nástřikem terčů džberovými 

ručními stříkačkami, dále štafetu dvojic 

– ta spočívá v rychlosti a správnosti 

provedení rozmotání a smotání hadic, 

štafetu CTIF, kde se na různých 

překážkách vystřídá všech 9 soutěžících 

členů družstva a potom klasický útok a 

klasická štafeta, jaké znáte z okrskových 

soutěží. Družstva dorostu soutěží 

v útoku, štafetě, překážkovém běhu 

jednotlivců a testu ze znalostí požární 

ochrany. Podzimní kolo Plamene, tzv. 

Závody hasičské všestrannosti, spočívá 

v orientačním běhu asi 3km dlouhém se 

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

jako je střelba ze vzduchovky, topografie, uzlování, zdravověda, požární ochrana a překonávání 

překážky na vodorovném laně.  Celkem jsme se letos zúčastnili 7 soutěží a největších úspěchů dosáhli 

děti na okrskových kolech hry Plamen, kdy v jarním  i podzimním kole zvítězily. V okresních kolech 

hry Plamen, kterých se účastní více než 30 družstev, většinou končíme cca v polovině výsledkové 

listiny. 

       Kromě tréninků a soutěží jsme 

15.7. vyrazili na výlet do Lomnice, 

z původně plánovaného koupaliště 

kvůli počasí sešlo a tak jsme se 

uchýlili k náhradnímu programu: 

muzeum se zajímavou výstavou 

regionálních historických map a 

vycházce ke skokanským můstkům 

s výstupem na novou rozhlednu 

nejvyššího můstku.  

 

       První říjnový víkend jsme letos 

poprvé odjeli na podzimní 

soustředění na Pecku s nocováním v 

chatičkách, kde jsme trénovali a 

soutěžili spolu s několika dalšími 

družstvy z okresu a v závěrečných 

závodech obsadili starší děti pěkné 3.místo. Odměnou  byla prohlídka hradu Pecka  a také návštěva 

velké nafukovací trampolíny, kde jsme se všichni vyřádili. 

        Určitě se všichni těšíme na nové zápolení v příštím roce a děkujeme za podporu dětí obci Bělá a 

ochotným dobrovolným hasičům, kteří s námi tráví svůj volný čas na soutěžích i trénincích. 

Jana Foltýnová a Ilona Podzimková 

 



Bruslení leden-únor 2009 - V lednu, když mrazy udeřily v plné síle a místy dosahovaly až 25 

stupňů pod nulou, rozhodli se hasiči pro zaledování místního kurtu, kde byl loni vytvořen asfaltový 
podklad. Pomocí kalového čerpadla, hadicového vedení a obětavosti místních hasičů, kteří v 
mrazivých dnech i několikrát za den, kropili hřiště - dosáhli po týdnu usilovné práce touženého 
výsledku. Led dosahoval dobrých kvalit a každý večer byla opět nastříkána nová vrstva aby se 
zacelily vyryté díry. K velké spokojenosti kluziště navštěvovalo každý den poměrně dost lidí, kteří 
si buďto jen tak zabruslili nebo se dokonce sehrála i hokejová utkání.  

   

Pekáčové závody „v Dolcích“ - Hasiči a sportovci uspořádali pro děti závody v jízdě na pekáčích. 

Závody se konaly na svahu za Podzimkovými, neboli v Dolcích. Této velkolepé akce se zúčastnilo 

na 70 dětí i dospělých. Akci obohatil i příjezd Krakonoše. Velký dík patří všem organizátorům, 

kteří se podíleli na uspořádání těchto závodů. No posuďte sami, jestli atmosféra nebyla báječná. 

     

       



Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma…….?  

      Tak tuto otázku si asi kladli mnozí při videoprojekci domů a chalup, která proběhla v dubnu v 

prostorách zasedačky obecního úřadu. Veškerý materiál posháněli a zpracovali manželé Bucharovi. 

Celá tato akce vzešla z jejich iniciativy a proto jim velice děkujeme. Projekci shlédlo na 100 

diváků. Chalupy a domky se proměňovaly v řádech desetiletí a postupně doznávaly velkých změn. 

V některých případech to byly změny opravdu veliké- v jiných již nejsou dochovány. Jelikož víme, 

že manželé Bucharovi tento soubor domečků neustále doplňují a aktualizují, budeme se těšit do 

budoucna na pokračování. 

Předvánoční setkání důchodců 

Ke konci listopadu proběhlo tradiční setkání důchodců v zasedačce. Úvodem starosta podal 

informace o dění v obci. Hned na to vystoupily mažoretky z Lomnice nad Popelkou. Přijel jich celý 

autobus a vystupovaly tři soubory. Nejmenší předškolní„Žabičky“, větší“Bonbónky“ a ty největší- 

„Popelky“. I když bylo v zasedačce málo volného prostoru, popraly se s tím statečně a nejvíce si to 

asi užívali diváci z první řady. 

        

Z výrazu v obličeji přítomných usuzuji, že se mažoretky líbily. Strop  nad hasičárnou vydržel nápor 

podpatků 30 mažoretek. Poté následoval jako vždy pan Vávra s živou hudbou. 

          

Děkujeme paní Podzimkové, Šulcové a Drábkové za přípravu výborného pohoštění. 

…………………………. 

O prázdninách se konal dětský den. Zúčastnilo se ho 65 dětí a na 70 dospělých. 

………………………….. 



Obec Bělá pořádá 

v sobotu 12.12.2009 od 17.oo hodin 

vánoční koncert 
souboru JIZERAN ze Semil 

v Bělském kostele Nejsvětější Trojice. 

V programu zazní krkonošské, české a moravské 
koledy. 

( v souboru zpívají i místní občané ) 

Vstupné dobrovolné. 

Přijďte se naladit do vánoční atmosféry! 

 

 Jelikož paní Podzimková končí k 31.12.2009 s provozem prodejny v budově obecního 
úřadu, vyhlašuje obecní úřad Bělá  záměr pronájmu prodejny.   

Zájemci si mohou podat písemnou žádost na obci do 10.12.2009 

Ve středu 16.prosince od 18 hodin proběhne v zasedačce obecního úřadu 

poslední letošní veřejné jednání zastupitelstva. 

Na programu bude – finanční zpráva, dotace, komunikace, dětské hřiště, bioplynová 
stanice – svůj prostor k presentaci a dotazům  dostane pan Chuchlík. 

Zveme všechny občany k tomuto jednání!    

Důležitá telefonní čísla: 

ČEZ a.s., hlášení poruch 840 850 860 

Policie ČR, Okresní ředitelství, Semily 974 475 111, Policie ČR, Obvodní odd., Semily 481 623 333 

Lékař – MUDr. Šlechta (ordinace) 481 689 344 



MUDr. Adam (dětské) 481 689 321 

MUDr. Jůza (zubní) 481 689 323 

Obecní úřad Bělá 481 675 324, Starosta: 724 180 469, Místostarostka: 775 203 677 

ZÁMĚR BIOPLYNOVÉ STANICE 

Jak asi již všichni moc dobře víte, dochází k zásadním změnám v místním Agrodružstvu. Vznikne 

tu nová firma s názvem DS Agro Libštát, jejíž majitelé – ADV Libštát a DS Chuchlík mají ve svém 

záměru výstavbu  a provoz bioplynové stanice v naší obci. Je to pro nás velká neznámá. Proto se 

místní zastupitelé vydali spolu se zástupcem nově vzniklé firmy na obhlídku bioplynové stanice do 

Prosečné. Její technologie by měla být použita u nás. Provozuje ji zde soukromý zemědělec. Ihned 

v úvodu jsme byli překvapení, že stojí hned vedle obytné zástavby, pensionu a golfového hřiště. 

   

Z podrobného výkladu jsme pochopili, jak funguje, z čeho se skládá, čím se plní a jaká má rizika. 

    

Materiál, který v ní plynuje je čistě rostlinného charakteru. Nádrže jsou opatřeny dvojitou 

ochrannou plachtou, takže zápach z nich není žádný. Jedná se o uzavřené prostředí. Veškeré dotazy 

nám byly zodpovězeny. Abychom vám dokázali přiblížit bioplynovou stanici, přiložili jsme 

k tomuto občasníku materiál, který jí velice podrobně popisuje. Otevřenou diskusi na toto téma 

budeme mít ve středu 16.12.2009 při veřejném jednání zastupitelstva v zasedačce Oú od 18 hodin. 

Pracovní příležitost v Bělé:  Nová zemědělská společnost DS Agro Libštát hledá chovatelku telat 

do nového provozu v Bělé. V případě zájmu volejte na tel:602 477 987. 

………………………… 

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, 



a v Novém roce 
mnoho zdraví, štěstí, lásky a pohody. 

Vaši zastupitelé.                                      


