
                               Bělský občasník
     2015

Rok  se  s rokem  sešel,  občasník  nám  zase  vyšel.  Místo  sněhu  venku,  máme  z něho
ročenku.

OBECNÍ ÚŘAD
Rozhodnutím  obecního  zastupitelstva  bylo  rozhodnuto  provést  generální  opravu  budovy  OÚ  a
hasičárny.  Po  zpracování  projektu  Ing.  Jířím  Pavlů  z Libštátu  byla  poslána  žádost  o  dotaci  na
ministerstvo  životního  prostředí  v Praze.  Dotace  nám byla  poskytnuta  na  zateplení  a  nové  topení
v částce 2.562.844 Kč. Bylo ihned provedeno výběrové řízení za účasti 4 firem.  Vítěz na zateplení
firma  HEK Studenec,  vítězná  firma  na  zateplení  COMA Jilemnice.  Stavba  urychleně  započala  a
v rychlém tempu byla zdárně do termínu kolaudace dokončena. 

     
V průběhu  stavby  bylo  nutno  rozšířit  rozpočet  na  další  akce  z těchto  důvodů:  špatná  střecha  na
hasičárně a nad schodištěm, 3 nové WC, v suterénu koupelna a WC, v půdním prostoru nové zateplení
podlahy, oprava schodiště na půdu, nová linolea a do všech místností, do zasedací místnosti parkety a
osvětlení, elektrické rozvody, nová garážová vrata do garáže.
 S tímto v rozpočtu nebylo počítáno a musel se proto zvýšit. Vše se podařilo do termínu kolaudace,
která proběhla bez závad 29.10.2015.
Další akce letošního roku:- penetrace cest
                                             - k Janu Brožovi  …………………………..………..              16.000 Kč
                                             -  od hřiště k lávce ……………………………..…….             13.000 Kč
                                             -  ke Karlovi Zajícovi ……………………………..…             30.500 Kč  
                                             - na Stráni pod Jírovými + odvodnění u Hadinců ...                 64.000 Kč
                                             - k Vejnarům na Svojecku ………………………….              24.600 Kč
                                             - cesta nad Kovaříkem ………………………………             80.000 Kč
                                             - cesta nad hoření zastávkou …………………..……              15.100 Kč
Lesy – kůrovcová kalamita je veliká nejen u soukromníků, ale i na obecních porostech.
Bylo nutno vykácet celý stránec ke hřišti. Těžbu prováděli Tomáš Fajfr a Michal Jíra. Odvoz kulatiny
zajistil p. Novotný z Libštátu. Kulatinu vykoupil p. Drbohlav z Košťálova

                                                                                                             Starosta -  Vladimír Svoboda
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Bela_znak.gif


     Zprávy ze stolu místostarostky:  

           Zateplení, výměna  topného systému a rekonstrukce budovy oú – náklady vyšly na 
4.808.914,-Kč, z toho jsme dostali dotaci 2.562.844,72 Kč. Celá akce byla velice náročná na
dohled prováděných stavebních prací. Zde musím vyzvednout práci celého zastupitelstva, 
které se hojně scházelo a operativně řešilo vzniklé problémy. Moc jim za to děkuji.  Taktéž
velké poděkování patří všem těm, kteří nás nenechali na holičkách a vždy, když bylo 
potřeba, tak přiložili ruku k dílu. Věřte, bylo jich opravdu hodně. Pro mě to bylo o to 
náročnější, že pro veškerou agendu včetně výpočetní techniky jsem musela najít náhradní 
prostory a v těch zajistit funkčnost obecní správy po dobu celé rekonstrukce. Díky 
pochopení a pomoci mého životního partnera, se to povedlo.

         
Kolaudace spolu se setkáním důchodců proběhla 13 listopadu a ti, co přišli, měli možnost 
posoudit výsledek. 

     

Ve sklepních prostorách je nová koupelna, nová dílna pro hasiče, ale hlavně nová kotelna kde
jsme měli možnost vyslechnout odborný výklad od Františka Mazánka ohledně vytápění celé
budovy. Velkou změnu zaznamenala velká zasedačka. Akce se v průběhu dne zúčastnilo asi
100 lidí. Někteří z nich pak shlédli i film o rekonstrukci budovy připravený panem Františkem
Morávkem. 
                                                                         



Novou klubovnu si vyzkoušel v té době 
nejmladší bělský občánek Jindřich Fišera.                 K poslechu nám hrála muzika ,, parťáci Bělá

Obec Bělá v letech 2014 a 2015 realizovala projekt s dotací fondů evropské unie s názvem „Snížení
energetické  náročnosti  OU  Bělá“.  Cílem  projektu  bylo  snížení  energetické  náročnosti  budovy
obecního objektu a změna způsobu vytápění. Na objektu byly instalovány nové výplně s izolačními
trojskly,  zatepleno obvodové zdivo a  střecha objektu,  dále  bylo  instalováno tepelné čerpadlo typu
„vzduch-voda“ o výkonu 20 kW. Z celkových nákladů akce ve výši cca 3,36 mil. Kč byla z fondů
evropské unie – ERDF uhrazena částka ve výši 2,4 mil.  Kč, ze Státního fondu životního prostředí
částka ve výši 142 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění, ke
snížení spotřeby energie o cca 198 GJ tepla, což odpovídá úspoře 27 tun CO2 ročně.

    

Ú Z     E M N Í     P L Á N     O B C E     B Ě L Á
  Informace k územnímu plánu 
V září 2015 byla dokončena první změna Územního plánu obce Bělá. Vzhledem k požadavku jednoho 
velkého investora, budeme muset v dohledné době řešit druhou změnu ÚP. Dojde ke zkrácení lhůty pro 
sběr nových požadavků. Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. nyní shromažďujeme podklady.
To znamená, pokud majitelé nemovitostí - pozemků, rodinných domů, objektů, firem atd., mají zájem, či vědí,
že by na svých pozemcích chtěli například stavět dům, rozšiřovat firmu, vybudovat rybník (nebo mají jiné 
záměry), popřípadě by chtěli nemovitosti k těmto účelům prodat či pronajmout, je nutné tuto informaci v 
písemné podobě doručit Obecnímu úřadu v     Bělé  tak, aby požadavek mohl být zařazen do Územně plánovací 
dokumentace (ÚPD) obce Bělá. 
Kdo takto neučiní, a po zhotovení územního plánu by změnil své zájmy, které by nebyly v něm zaneseny, 
má tzv. smůlu a v dané lokalitě by nemohl provést svůj záměr.
Schvalování ÚPD je důležitý proces, ze kterého vznikne významný závazný dokument. Jeho zpracování trvá
déle než 1 rok. 

Proto Vás žádáme, abyste zvážili Vaše zájmy a případné žádosti na změnu ÚP
dodali v     písemné podobě   NEJPOZDĚJI DO KONCE ÚNORA   2016!!!!!!

Zastupitelstvo obce tyto návrhy projedná a zapracuje do ÚPD.
Zájemcům sdělí bližší informace pověřená osoba ke zpracování - místostarostka Alena Mihulková 
na tel. 775203677, e-mail: bela.sm@worldonline.cz

mailto:bela.sm@worldonline.cz


STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT OBCE , dále / SRDO/: Co to je?
Jedná se o dokument, bez jehož existence bychom nemohli žádat o dotace.
Realizace SRDO bude zajištěna zastupitelstvem obce, které rozhoduje o realizaci 
projektových záměrů, způsobu jejich financování a zajišťuje prostředky nutné pro jejich 
realizaci. Nízký obecní rozpočet neumožňuje řešit všechny problémy obce a využívat 
veškerých možností pro další rozvoj. Velmi obtížné jsou především realizace finančně 
náročnějších investičních záměrů, jako jsou opravy cest, vybudování suchých poldrů, 
rekonstrukce márnice, odkup sálu s hospodou a další. Úspěšný rozvoj obce je závislý na zisku
dodatečných finančních prostředků formou dotací. Hlavním cílem SRDO do roku 2021 je 
zkvalitnění služeb a obecní infrastruktury, která zlepší životní podmínky stávajících i nově 
přistěhovaných obyvatel. Pro úspěšný rozvoj obce jsou potřeba nejen strategické dokumenty, 
vize a finanční prostředky, ale především lidská snaha a touha rozvíjet a zkrášlovat své okolí, 
k prospěchu jednotlivců i celé společnosti. Díky zpracovanému SRDO vzroste také 
informovanost obyvatel, podnikatelských a dalších subjektů o plánovaném směru rozvoje 
obce Bělá.

 Kompletní dokument bude po schválení zveřejněn na obecním webu.

        Hlavní  strategické cíle naší obce na roky 2015-2021
Rozvoj technické infrastruktury

1 Vybudování nových suchých poldrů včetně studie
2 Vybudování chodníků
3 Výstavba a oprava komunikací
4 Zaměření a odkup pozemků pod komunikacemi
5 Odkup strategických pozemků pro obec (čekárny, veřejná prostranství apod.)
6 Odkup pozemků pro budoucí výstavbu rodinných domů včetně jejich zasíťování
7 Opravy a údržba mostů přes Olešku včetně zábradlí
8 Oprava Márnice včetně oplocení a vstupních vrat na hřbitově
9 GO cesty od splavu k hřišti a vybudování parkoviště
10 Rekonstrukce kritických úseků vodovodu
11 Rozšiřování vodovodu  
12 Údržba soch a památek
13 Veřejný rozhlas rozšíření a vyladění
14 Postupná rekonstrukce veřejného osvětlení
15 Pořízení pasportu místních komunikací a komplexní pozemkové úpravy
16 Nové autobusové čekárny, jejich údržba a modernizace

Zlepšování životního prostředí
1 Nákup kompostérů
2 Výsadba veřejné zeleně
3 Zlepšení kvality údržby veřejné zeleně a veřejného prostranství
4 Zabezpečení sběrného dvora 
5 Rozvoj odpadového hospodářství
6 Rozšiřování a údržba zalesněných ploch

Rozvoje kulturního života a volnočasových aktivit
1 Pořízení pamětní desky obětem války 
2 Podpora spolků a sdružení
3 Zatraktivnění sportovního areálu generaci náctiletých – tenisová zeď a basketbalový koš
4 Rozšíření počtu pravidelně se opakujících kulturních akcí – trakturkiáda, letní bál apod.
5 Zvýšit informovanost a vzdělanost občanů – semináře pro seniory, kreativní činnosti
6 Vznik zázemí pro volnočasové aktivity - odkup kulturního sálu
7 Zvýšení turistické atraktivnosti obce – cyklostezka
8 Zvýšení turistické atraktivnosti obce – propagace obce pomocí zajímavé atrakce



             Kotlíkové dotace v Libereckém kraji 
Smyslem projektu je snížit znečištění ovzduší z lokálního vytápění domácností a zlepšit tak 
kvalitu ovzduší i života v Libereckém kraji. 
Přidělené prostředky: cca 140 mil. Kč s plánem výměny min. 940 kotlů.
Vyhlášení programu: předpokládané datum vyhlášení prosinec 2015 až leden 2016. 
Příjem žádostí: písemně nejdříve měsíc po vyhlášení programu na podatelně Krajského úřadu 
Libereckého kraje.
Oprávněný žadatel: fyzická osoba – vlastník „rodinného domu“ specifikovaného programem.
Předmět podpory: 
Výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:
- tepelné čerpadlo, 
- kotel na pevná paliva, 
- plynový kondenzační kotel, 
+ instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TUV, 
+ realizace „mikro“ energetických opatření. 

Mikro- energetické opatření:
1. zateplení střechy nebo půdních prostor
2. zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3. dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4. oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
5. oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)
6. dílčí výměna oken
7. výměna vstupních a balkonových dveří
8. instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
9. výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla nebo trojskla

Dotaci nelze poskytnout na výměnu kamen a krbů. 
Výše dotace: 70% - 85% způsobilých výdajů projektu z maximální částky 150 tis. Kč, výdaje 
jsou způsobilé od 15.7.2015.
Typ nově pořízeného kotle – ze seznamu podporovaných zařízení, 
schválených SFŽP 

% výše dotace 

Kotel výhradně na uhlí       70% 
Kombinovaný kotel (uhlí+biomasa), plynový kotel    75% 
Kotel výhradně na biomasu a tepelná čerpadla     80% 
Zvýhodněné oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, které stanovilo 
Ministerstvo životního prostředí (příloha č. 1 závazných pokynů) 

Uznatelné náklady:
1. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací výměny   

zdroje tepla vč. nákladů na projektovou dokumentaci
2. úprava stávající otopné soustavy, vč. dodávky a instalace    

akumulační nádoby
       3.   náklady na realizaci „mikro“ energetických opatření
       4a. náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti budovy 
             kategorie „C, B, A“, nebo
       4b. služby energetického specialisty související s potvrzením 
            vhodnosti navrhovaného řešení

Nelze financovat:

   + 5% ke všem typům zdrojů tepla 

 výměnu kamen a krbů
 výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí
 náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva



 výměnu zdroje tepla v „rodinných domech“, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 
2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze 
společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP) 

 Kontaktní informace: Krajský úřad Libereckého kraje,(U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2)
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. 
Oddělení řízení grantových schémat Tel. 485 226 linky 579, 574, 344, 653, 
kotliky@kraj-lbc.cz 
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace 
(Na webových stránkách naleznete požadované dokumenty, informace o seminářích, seznam 
podporovaných výrobků, seznam energetických specialistů, zvýhodněné oblasti MŽP, seznam
„mikro“ energetických opatření, informace k vyhlášení programu, atd…)

6.ledna 2016 proběhne v zasedačce obecního úřadu od 18:00 setkání s Ing. Vladimírem 
Hroudou, který se touto problematikou zabývá a nabízí jak energetický audit, tak celé 
vyřízení žádosti.  Využijte bezplatného poradenství ohledně výměny kotle!!!!!!!!!!!!!!!!

Z I M A, je to správné období k prořezání a kácení stromů na nelesních
pozemcích. Termín je vždy dán k 31. březnu daného roku. Po tomto datu se stromy již

probouzejí z tzv. vegetačního klidu a začíná v nich pomalu proudit míza. Upozorňujeme na to
proto, že u stromů o průměru kmene nad 30 cm by měla být na obci podána žádost „ o

povolení kácení stromů “. Potřebný tiskopis je k dispozici na obecním úřadě. 
Vyřízení je na počkání a bezplatné.

  *********************.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ  PRO   MAJITELE  PSŮ!!!!
Připomínáme, že je v platnosti obecní vyhláška, která upravuje pohyb psů v naší obci. Na

veřejném prostranství a obecních komunikacích nesmí být pes volně / a to ani v doprovodu
majitele psa/, ale na vodítku. Pokud tomu tak není, jde o přestupek, který bude řešen přes

přestupkovou agendu, kterou pro nás vykonává Městský úřad v Lomnici nad Popelkou. Uložené
sankce jsou od 5.000,- do 30.000,- Kč.

                                                     ***********************
Nemocnice s poliklinikou v Semilech informuje o uzavření interního oddělení včetně INT JIP: S 
politováním Vám oznamujeme, že od 1. ledna 2016 dojde k uzavření akutního interního oddělení v
naší nemocnici včetně jednotky interní intenzivní péče ( INT JIP ). Nově vznikne další kapacita 
lůžek následné ústavní péče. K uzavření interního oddělení včetně INT JIP v Semilech dojde z 
provozních důvodů již od 1. 12. 2015. Od tohoto data bude v Semilech zajištěna interní ambulance
v pracovní době. Nadále ji povede MUDr. Jana Vichová. V mimopracovní době bude akutní 
interní ambulance zajišťovat sloužící interní lékař. Budou zřízena 3 expektační lůžka k dočasné 
observaci pacientů. Ostatní oddělení a odborné ambulance v naší nemocnici zůstávají beze změny. 
V souvislosti s plánovaným zrušením interního oddělení v Semilech proběhla schůzka ředitelů 
nemocnic a představitelů Záchranné služby LK. Dle předložené mapy je Bělá spádově přidělena 
do Masarykovy městské nemocnice Jilemnice.

                                                    *************************
Byla vydána kniha „Putování za lidovou architekturou Semilska“ - Petr Luniaczek. Kniha obsahuje
33 výletů za roubenkami ze všech oblastí Semilska, jeden výlet jde přes naši obec Bělou. Zmíněná 
kniha bude k nahlédnutí v naší knihovně.
                                                    *************************
Na závěr veselé Vánoce chci Vám teď přát, aby měl člověk člověka rád, aby jeden druhému 
štěstí přál a i ten nový rok za to stál! Svátky podle představ mějte, nemračte se, ale smějte, ať 
nemoci se vám vyhýbají, stoly dobrotami prohýbají, ať u vás panuje pohoda, klid a vstřícný je
k sobě v této nelehké době všechen lid!   Vaše Alena. 



HASIČI
Starosta obce Bělá je i Zasloužilým hasičem 
V Centru hasičského hnutí SH ČMS v Přibyslavi byly 5. listopadu uděleny tituly Zasloužilý
hasič.  Zástupce  tu  měl  i okres  Semily,  když  ocenění  převzal  Vladimír  Svoboda  z Bělé.
Titul přijal z rukou starosty SH ČMS Ing. Karla Richtera a dalších vysokých představitelů
sdružení společně se čtyřiceti hasiči z celé republiky. Vladimír Svoboda je zřejmě jediným
člověkem v kraji, který věnoval více jak šedesát let aktivní činnosti obci Bělá.
 Od roku 1964 byl tajemníkem obce, v roce 1992 byl zvolen starostou, tuto funkci vykonává
dodnes. Téměř šedesát let je aktivním hasičem. Začínal jako vedoucí mládeže, stal se také
velitelem požární jednotky. Měl výrazný podíl na stavbě hasičské zbrojnice. 
Obětovat  se je pro něj  typické,  nikdy se nevyhýbal  žádné práci.  Prosazoval  a podporoval
zájmy hasičů,  dokázal  stmelit  jejich kolektiv stejně,  jako lidi  v obci. V roce 2013 obdržel
poctu hejtmana Libereckého kraje za celoživotní přínos v oblasti rozvoje obce a regionu. 
 

„Při  udělování  titulu  Zasloužilý  hasič  se
mě promítl ve vzpomínkách celý hasičský
život.  Nebránil  jsem  se  dojetí,  jsou  to
neopakovatelně  krásné  pocity.  Ocenění  si
velice vážím,“ uvedl. Vladimír Svoboda je
člověkem,  kterému  by  jeho  elán,
pracovitost  ,  obětavost  a  vstřícnost  mohl
mnohý závidět. Je člověkem, který má rád
lidi a otevírá pro ně dokořán své srdce.

    K udělení titulu blahopřejeme.

Vážení spoluobčané

Pár řádky bych Vás chtěl seznámit s činností Sboru dobrovolných hasičů. Jako každým rokem
v lednu začínáme s přípravami na tradiční hasičský bál a dětský karneval. Hasičský bál se
konal 7.a 8. února 2015 v kulturním domě ve Svojku. K poslechu a tanci hrál tradičně SONET
pod vedením RNDr. Jiřího Jíny. Druhý den se konal dětský karneval.  Navštívilo ho pouze 7
bělských dětí. Velmi pěkným překvapením pro děti byl příchod Krakonoše mezi děti. Účast
na dospěláckém, ale i dětském bále nebyla velká, což bylo zapříčiněno chřipkovou epidemií,
která byla rozšířena celorepublikově.
 22. února jsme navštívili plavecký bazén v Jablonci nad Nisou pro zlepšení kondice našich
mladých hasičů, ale i těch odrostlejších.



 Měsíc květen je pro nás vždy nejvíce vytížený. Začínají přípravy na okrskovou soutěž, která
se letos konala 23. května v Košťálově u příležitosti 120. výročí založení SDH. Dosáhli jsme
zde výborných výsledků. Mladší děti zvítězily, ženy i muži skončili na pěkném druhém místě.
Své umění také všem předvedla naše přípravka.

 31. května vyrazili naši mladí hasiči do Nedaříže, kde se konalo jarní kolo hry Plamen. Zde
zaujali 11. místo z 20 družstev.
 Poslední  sobotu a  neděli  v květnu do Bělé  opět  dorazila  pouť,  na které  jsme zajišťovali
bohaté občerstvení návštěvníků.
 28. června se konal dětský den, letos formou stopované s plněním různých úkolů. Za velmi
pěkný den patří dík vedoucím mládeže, ale i ostatním členům.
 V letošním roce jsme měli  tři  ostré  výjezdy.   31.  července  ve 20.30 hod. k požáru lesní
hrabanky na ,,Jámě“, kde si nějaký dobrodruh v tom velkém suchu rozdělal ohýnek v lese.
Dále jsme vyjížděli 5. října ve 13.30 hod. nad Munzarův splav, kde vzplál železniční násep
směrem  k lesu.  Požár  zavinili  zaměstnanci,  kteří  zde  svařovali  kolejnice.  V neděli
15.listopadu ve 13.30 hod. nám byl nahlášen požár zemědělského objektu v Tampli. Naštěstí
se jednalo pouze o okrskové námětové cvičení. Po velmi parném létě termín cvičení připadl
na den, kdy doslova lilo jako z konve, ale i přesto se zúčastnilo všech pět sborů.
 17.  října  pořádali  jilemničtí  hasiči  Závody  hasičské  všestrannosti,  kde  naše  dvě  mladší
družstva obsadila 6. a 23. místo ze 44 družstev.
 V letošním roce jsme také spoustu času věnovali údržbě a opravám techniky, a brigádám při
přestavbě obecního úřadu a hasičárny.
 Závěrem bych  Vám chtěl  popřát  hezké  prožití  svátků  vánočních  a  do  nového roku vše
nejlepší. 
                                                                                                                                  Zdeněk Brož



Výsledky okrskové soutěže v Košťálově - 23.5.2015
Výsledky: muži- 2. místo, ženy – 2. místo, mladší děti – 1. místo, přípravka -1. místo
Muži: 1. Košťálov, 2. Bělá, 3. Libštát, 4. Svojek, 5. Kundratice
Ženy: 1. Svojek, 2. Bělá, 3. Košťálov, 4. Kundratice
Starší mládež: 1. Svojek, 2. Kundratice
Mladší mládež: 1. Bělá, 2. Svojek, 3. Kundratice, 4. Košťálov
Přípravka: 1. Bělá

Hasiči – děti a dorost

                 
Terezka Srncová, Miroslav Lorenz, Lucka Žalská, Kristýna Bouchnerová, David Bandžuch 
 

Závod hasičské všestrannosti - Jilemnice - 17. října 2015
Závod se konal v Jilemnici u nemocnice. Počasí bylo chladné, nevlídné. Zázemí jilemnické tělocvičny 
chvílemi praskalo ve švech. Pořádajícímu byl SDH Jilemnice. 
Mladší – Bělá A – 6.místo ze 44
              Bělá B – 23.místo ze 44 

Pohár OSH Semily ,,O dráčka Soptíka“ v Bozkově 4.října 2015
Soutěže se zúčastnily 3 družstva z Bělé. Celkový počet všech soutěžících mladších družstev
byl  26.  Mladší  děti  musely  zvládnout  topografii,  střelbu,  zdravovědu,  požární  ochranu,
překážky a uzlování.
SDH Bělá  A1 – 23. místo
SDH Bělá  A2 – 22. místo
SDH Bělá    B – 11. místo



      
         Filip Žalský, Marek Foltýn, Adéla Kosinová, Rozálie Podzimková, Mária Patzová

           Lucie Žalská, Marie Foltýnová, Jakub Mazánek, Eliška Srncová, Matěj Kosina

Věra Bucharová



SK JÍVAN BĚLÁ
Dovolte mi, abych Vám přiblížil zákulisí fotbalového klubu a při té příležitosti odpověděl na
jednu otázku, kterou často slýcháváme: „Co na tom hřišti pořád děláte?“

Kiosek: Již několik let  prochází
zázemí  klubu,  hřiště  a  kiosek
mnoha  změnami  k lepšímu  a
mnoho  z nich  není  na  první
pohled  vidět.  Jednou
z nejviditelnějších  a  vůbec
prvních  změn  bylo  osazení
světelné  tabule,  která  byla
jednou  z prvních  na  okrese  na
této  úrovni.  Znamenalo  to
položit  elektrický  kabel  od
kiosku  až  k lávce  a  předělat
vnitřní  rozvody  elektriky
v kiosku.  Mluvím o kiosku,  ale
tehdy  každý  řekl  staré  kabiny.
Otevřelo  se  okénko,  nanosily
zásoby a prodávalo se. Postupně
se  z  „kabin“  podařilo  vybudovat  důstojný
stánek,  který  obstojí  v celém  okrese.  Nová
přípojka elektriky, přivedený vodovod, dřez na
mytí  skla,  kuchyňská  deska,  vnitřní  obložení
stěn,  lednice,  skříň  na  sklo,  bojler  na  teplou
vodu a následně myčka na mytí půllitrů. To vše
je  již  dnes  samozřejmost,  ale  ti  co  ve  stánku
sloužili  mohou vyprávět o běhání pro vodu, o
vylévání vody z dřezu mezi diváky, o zmrzlých
nebo mastných rukou. Jak vzpomíná pamětník
– dovezl jsem basičku a půlku si odvezl domů.
Nyní  je  rekord  vypitý  sud  před  zahájením
utkání .

Fotbalové kabiny: Další jedna z prvních
změn  nastala  ve  fotbalových  kabinách,  kde
dosloužil bojler na ohřev vody. Riziko úrazu a
vyúčtování  elektřiny  donutily  k ráznému
jednání. Za finančního přispění obce a následně
i kraje byly kompletně předělány rozvody vody, odpady a obklady ve sprchách, další rok i na
toaletách. Tam bylo provedeno i lehké přerozdělení prostor a to vstřícně k ženám, kterým byla
postavena  druhá  kabinka.  To že  byla  dotažena  teplá  voda  i  na  toalety  se  dočkalo  mnoha
kladných ohlasů. Na začátku letošní sezóny nás čekalo nepříjemné překvapení, kdy veškerá
administrativa se zápisy přechází na internet. Z tohoto důvodu bylo nutné pořídit notebook a
pro slabý příjem signálu přidělat anténu a přívod po budově.

Fotbalové hřiště: V loňské sezóně byly okolo pokáceny stromy,  což umožnilo vybudovat
ochrannou síť podél potoka.  To se v letošním roce projevilo minimem spadlých míčů do
vody a  jejich  případnou  ztrátou.  Obecní  úřad  zakoupil  novou  sekačku  pro  úpravu  hrací
plochy,  v loňském roce  vykoupil  zbylé  soukromé pozemky v areálu.  To klubu umožnilo
uzavřít  s obcí  nájemní  smlouvu  a  na  jejím  základě  žádat  o  dotace  na  údržbu  plochy.
Nejnovější novinkou je vzhledem k letošnímu suchému počasí záměr vybudovat zavlažování
hřiště. To by mělo zabránit prosychání trávy a mělo by zlepšit kvalitu hřiště a následné hry…



Přilehlé plochy: Za kioskem obec zřídila dětské hřiště. To pomohlo návštěvnosti fotbalových
utkání, kdy na fotbal začaly chodit celé rodiny i s malými dětmi. U kabin a před kioskem
byly  postaveny  přístřešky,  které  mají  využití  při  fotbale  a  večerních  zábavách,  ale  i  při
různých akcích s dětmi a soukromých oslavách.

Snad se mi podařilo na otázku odpovědět a vysvětlit, že se „na hřišti“ podařilo udělat kus
práce. Většinou ji provádějí členové výboru klubu, někdy s přispěním hráčů současných či
minulých, dost často s přispěním „někoho místního“. Záměrně nikoho nejmenuji, určitě bych
na někoho zapomněl. Chtěl bych tímto všem poděkovat a zároveň je ujistit, že plány co zlepšit
jsou  stále  .  A  všechny,  které  zajímá fotbal,  bych  rád pozval  na  jarní  fotbalová  klání.
Aktuálně jsme na čtvrtém místě, prvnímu místu na dohled. A ostatní, kterým fotbal nic neříká,
přijďte se podívat, popovídat si a jak hlásí starosta – „občerstvení samozřejmě zajištěno“.

Tomáš Žalský

Petr Kovařík, Jiří Zemánek, Slavomír Beran, Marián Kukučka, Roman Albrecht, Jiří Vitvar, Jakub
Hajna ,Tomáš Beran, René Čokina, Tomáš Fajfr, Zdeněk Fajfr,
Dolení řada: Marcel Bažík, Ladislav Šír, Pavel Zaplatílek, František Vorel, Michal Hanč,
David Hanč a rozhodčí Štuk 

ČESKÉ DRÁHY
Správa  železniční  dopravní  cesty,  s.o.  zahájila  od  15.  července  2015  do  18.  října  2015
nepřetržitou  železniční  výluku v úseku  Stará Paka –  Liberec.  Důvodem této  výluky bylo
odstranění propadů rychlosti a opravy železničních přejezdů. Byly opraveny mosty, propusti a
železniční svršek tj. výměna kolejnic. V další fázi oprav bylo okolo celého mostu u Mazánků
postaveno lešení,  most  byl  otlučen od omítek,  opískován a následně vyspárován.  Na konci
listopadu bylo lešení odstraněno a v prosinci probíhaly úklidové práce. 

      

most u Fajfrů z roku 1924                               most u Honců z roku 1942       



STŘELECKÝ  KROUŽEK

Libštátská vzduchovka 2015 
V sobotu  7.  března uspořádali  členové  Mysliveckého sdružení  Kavkázsko Libštát  se  sportovně  –
střeleckým klubem Zebín v tělocvičně Masarykovy základní školy v Libštátě závod mládeže ve střelbě
ze  vzduchovky při  použití  puškohledu na  lovecké  redukované  terče.  Druhého  ročníku  závodu  se
zúčastnilo 32 mladých závodníků a závodnic. Mladí závodníci stříleli 40 ran na lovecké redukované
terče - lišky, srnce, kamzíka a kňoura. Byli rozděleni do šesti kategorií. Žáci/žákyně stříleli vše vleže s
pevnou oporou. Dorostenci/dorostenky vleže s oporou loktů. Pouze junioři stříleli lišku vleže s oporou
loktů, srnce s oporou pevné tyče, kamzíka s oporou volné tyče a kňoura z volné ruky. 
V této soutěži měla Bělá také svého zástupce. V kategorii juniorů zvítězil Jan Vedral nástřelem 374
bodů. V kategorii juniorek zvítězila Bucharová Petra z Bělé s nástřelem 304 bodů.  
Po celou dobu soutěže bylo o všechny zúčastněné dobře postaráno. Občerstvovací stánek si vzali
na starost členové MS Kavkázsko Libštát. Celá akce by nebyla možná bez sponzorů mezi nimiž
byl i obecní úřad Bělá. Lovecké sportovní střelbě zdar! 

                                                                                                                          Buchar-Pechánek-Kraus

Celostátní přebor ve střelbě ze vzduchovky na střelnici pod Zebínem 
V neděli 2. srpna se uskutečnil na střelnici Okresního mysliveckého spolku Jičín pod Zebínem závod
mládeže ve střelbě ze vzduchovky na lovecké redukované terče. Celostátního přeboru se zúčastnilo 40
závodníků  z celé České republiky, z Libštátu 9 dětí a z nich 2 dívky. 
V kategorii juniorů a juniorek pro rok 2015 si vybojoval druhé místo Jan Vedral z Bělé nástřelem 373
bodů.

Hamanova malorážka 26. 9. 2015 ZEBÍN 
Členové střeleckého kroužku při  MZŠ v Libštátě se již po deváté účastnili  této střelecké soutěže.
Soutěž se konala pod Zebínem u Jičína za příznivých povětrnostních podmínek a za účasti 23 střelců
ve 4 kategoriích. Střílelo se malorážkou na vzdálenost 50m na myslivecké terče – lišky, srnce, kance a
kňoura. Vítěz získal vzduchovkovou pistoli. 
V nejstarší dorostenecké kategorii získal Jan Vedral s nástřelem 377 bodů první místo

MYSLIVECKÝ  SPOLEK  KAVKÁZSKO 
   Milí spoluobčané,
dovolte  mi,  abych  také  přispěl  několika  málo  odstavci  do  letošního
občasníku.  
   Nastává opět zima a s ní přichází několik těžkých měsíců pro zvěř žijící
ve volné přírodě. Chci Vás požádat o ohleduplnost při venčení psů. Mějte
své hlídače pod dozorem a vyvarujte se s nimi procházek v lese při vyšší
sněhové pokrývce.  Mnohdy stačí srnčí zvěři  zbytečný výdej  energie  při
útěku před odpočinutým psem k tomu, aby se dalšího svítání nedožila.
   Mnoho  z Vás  nám  myslivcům  pomáhá  s přikrmováním  různými
dobrotami, které zbyly v kuchyni. Jsme za to rádi a zvěř bez pochyby také.
Srnčí zvěř ale dokáže strávit pouze tvrdý chléb, rohlíky a ostatní pečivo nikoliv. Naopak vše
ostatní jí působí trávící potíže.
Vhodné jsou také usušené lesní plody (kaštany, žaludy, bukvice, jeřabiny…).
   V tuto dobu také začínáme úspěšněji lovit zvěř ,,černou“ (divoká prasata). Je tedy možné
setkání  návštěvníka  lesa  s postřeleným kusem této  zvěře.  Zde  bych  upozornil  na  nemalé
nebezpečí, které Vám může hrozit. Zraněný kus často ztrácí plachost a bývá agresivní, proto
buďte při setkání velmi opatrní, tiše a pomalu se snažte odejít. Následně pak informujte nás
myslivce.

http://4.bp.blogspot.com/--SdWc0-nGyI/TvWPwaMNK6I/AAAAAAAAKtY/xponpoxNBgc/s1600/3.gif


   Chci také touto cestou zpětně poděkovat Vám všem, kteří jste nám svými podpisy pomohli
rozdělit  dřívější honitbu Libštát  na dvě nové honitby Komoru Libštát  a Kruh. Bez Vašich
pozemků, které jste nám svěřili do pronájmu, bychom tu dnes možná ani právo myslivosti
vykonávat nemohli. Dělal by to jistě někdo jiný, možná nějaký úspěšný podnikatel, který by
v tom mohl vidět pouze dobrý zisk. Děkuji také všem zemědělcům, kteří  ze svých plodin
mnohdy nedobrovolně živí zvěř. Vím, že máte v posledních letech vyšší  škody způsobené
srnčí zvěří. Je to z jedné strany naší vinou, protože jsme dovolili její přemnožení. Nyní se nám
již ovšem daří  dostat  počty kusů srnčí zvěře mezi  normované a minimální  stavy.  Z druhé
strany  bych  ale  zdůraznil,  že  Vaše  škody  zvyšuje  také  nemalou  měrou  největší  zde
hospodařící zemědělský subjekt. Po vypuštění naředěného digestátu z bioplynové stanice na
převážnou  většinu  luk  zvěři  nezbývá  nic  jiného,  než  se  stáhnout  na  ,,malá  políčka“
soukromých zemědělců, kde se musí vydržet pást až do prvního většího deště, který černý
povlak z trávy spláchne. 
   Děkuji také za podporu zemědělské společnosti DS Agro Libštát, s.r.o., která nám provádí
celoroční služby na našem mysliveckém poli a pomáhá nám předcházet škodám na plodinách.
   Závěrem bych Vám všem spoluobčanům chtěl jménem Mysliveckého spolku Kavkázsko
Libštát, z.s. popřát krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a mnoho hezky prožitých
dnů v naší přírodě v roce 2016.  Lesu Zdar!
                                                                                                          Radek Hadinec  

Druhý výlov rybníka u Mazánků

Voda  se  začala  odpouštět  v 9  hodin
ráno  a  to  už  se  začali  scházet  první
zájemci  o  koupi  ryb.  Množství  ryb
mohlo být větší, ale velká vedra v létě
způsobila úhyn nejméně 150 ryb, což
bylo  způsobeno  teplotou  vody,  ale
hlavně  naprostým  nedostatkem
kyslíku  ve  vodě.  Lidé  z vesnice  si
nakoupili, měli možnost se občerstvit,
opéct si na ohýnku vuřty a sousedsky
si poklábosit. Někteří zde poseděli až
do pozdních odpoledních hodin.

Sběr pro DIAKONII:
Ve dnech 20.11. – 24.11.2015 byla vyhlášena sbírka pro Diakonii. Na chodbě obecního úřadu bylo
nashromážděno mnoho pytlů,  krabic,  ale  i  kočárky.  Děkujeme všem za darované věci,  které  snad
poslouží potřebným.

Dětské hřiště:
V letošním roce prošlo dětské hřiště generální opravou. Opravu a výměnu celých částí provedla firma
Tomovy parky s.r.o. z Karlovic – Radvánovic. Nyní je plně funkční a slouží našim dětem.

    ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA v roce 2015
datum účast zastupitelů účast občanů celkově počet usnesení
25. února 7 14 21 21
15. dubna 7 10 17 6
30. června 7 18 25 3

30. září 7 8 15 10

16. prosince 7 13 20 23



     
           V letošním roce se konala v Bělé jedna svatba.     
        Manželství spolu uzavřeli 29.srpna Dagmar Drábková z Bělé a Michal Novotný ze Semil.

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEA
Hadincová Dana – červen 60 let
Morávek František – říjen 60 let
Foltýnová Eva – leden 65 let
Poličanská Jana – prosinec 65 let
Václavíková Jana – březen 65 let
Jíra Josef – březen 65 let
Stříbrný Josef – duben 65 let
Horáková Božena – říjen 70
Janatová Jiřina – říjen 70let
Pánková Libuše – 70 let
Zajíc Karel – červen 70 let
Hercík Jaroslav – březen 75 let
Janata František – září 75 let
Čeřovská Marie – duben 80 let
Kočárková Jaroslava – únor 85 let
Korbelářová Ludmila – červenec 85 let
Mádlová Marie – říjen 85 let
Žalská Věra – březen 85 let
Hadincová Marie – srpen  90 let

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

Narození v roce 2015:        3.3. 2015    JINDŘICH FIŠERA do čp.36
 11.11.2015    JAN BROŽ do čp.7

Zemřeli:  12.2.2015   Josef Šulc
                14.6.2015   Vlasta Šulcová
                29.8.2015   Helena Chuchlíková- rodačka a dlouholetá místní učitelka



V neděli  13.prosince  zavítal  za  dětmi  do  zasedačky  „vánoční  skřítek“,  aby  je  za  básničku,  nebo
písničku obdaroval balíčkem s dobrotami. Celé odpoledne se neslo v tvůrčí vánoční atmosféře. Děti,
ale i dospělí malovali perníčky, vyráběli svícínky, prostírání, korkové ozdoby ubrouskovou metodou,
kroužkové řetězy na stromeček a spoustu dalších krásných věcí. Poděkování patří hlavně maminkám,
které  tuto  akci  velice  pečlivě  připravily  a  také  Podkrkonošské  uzenině,  která  darovala  výborné
občerstvení.

        

Byla stanovena nová cena palivového dřeva: měkké 800,-Kč, bříza 900,-Kč a tvrdé 1.000,-Kč/ m3
kulatiy. Samovýroba z obecních porostů 350,-Kč/m3. Ceny jsou včetně 15% dph.

POPLATKY OÚ BĚLÁ 2015 - AKTUÁLNĚ SE PLATÍ  V O D N É!!!!! 
Poplatek ze psa…..50,-/ každý další 100,-, známka ze psa 25,- 

Poplatek z kabelové televize…….1440,- Poplatek z odpadů……500,-/osoba s TP nebo vlastník nem. 
Poplatek z hrobu- jednohrob a urnové místo …180,-,dvojhrob…360,- hrobky…555,- platnost na 5 let

Vodné: domácnost…21,-/m3, podnikatelé..26,-/m3, nájemné za vodoměr:….50,-/rok 
Ověřování pravosti podpisů a listin: 30,-/stránka nebo podpis.

Ať se všechna starost zruší, ať zavládne pokoj v duši,
co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, ať se zdvojí,

štěstí tomu, kdo ho nemá, lásku tomu, kdo je sám,
zdraví všem, kdo nemocni jsou, něhu těm, co za krásou jdou,

slepým sílu slunečních paprsků, opuštěným srdce, která pro ně budou bít,
a všem na Vánoce a v novém roce pocit,

že je krásné žít.

Vaši zastupitelé a pracovníci obce.
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