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Ze stolu starostky

Vážení spoluobčané, nevím jak vy, ale já se stále nemohu naladit do té pravé vánoční atmosféry.
Nějak se mi načítá celý ten rok, od toho všeho co se událo v obci až po všechna ta covidová opatření,
která nás v tom roce potkala. 

Covidová opatření postihla nejen náš běžný život, ale ovlivnila i chod obce. Dokonce jsme museli
organizovat veřejná zastupitelstva pod širým nebem na hřišti.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Bela_znak.gif%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%EA%AE%A5


Letošní rok je tak zvláštní…….trochu horor, trochu sci-fi a v závěru některá nedomyšlená vládní
opatření připomínající spíše hořkou komedii s názvem „ PES“. Jako zásadní mi přijde, zákaz vycházení
a slova celostátní karanténa. Zůstali jsme doma a moje informační spojení směrem k vám mohlo být
pouze formou dopisů. Součástí našeho běžného života se stal  jeden významný doplněk – rouška.
Kromě domova je s námi všude. V březnu jsme dostali na obce pokyn- vybavit lidi rouškami. Ale jak?
Když nešly koupit. Takže ušít.  Ve velice krátkém čase se nám podařilo našít a dodat roušky k vám
domů. Chyběla látka, a vy jste hned pomohli a přinesli spoustu materiálu. Dostali jsme i vál plátna z
LTZ Libštát. Mohli jsme v šití pokračovat a pomáhat tak v okolních obcích. / Libštát, Semily, ordinace
našeho pana doktora a spousta dalších/. Děkuji tímto všem, co mi pomáhali, co mě v tom nenechali
samotnou, co dodali materiál, šili, rozváželi….., byli jste úžasní …….smekám před vámi a nesmírně si
toho vážím. Postupem času jsme sehnali i filtry z nanovlákna do roušek, aby byla bezpečnost ještě
větší a plnilo to funkci respirátoru. Občané dostali po 5 m tohoto filtru. Pokud by jste ještě chtěli, tak
nějaké zásoby máme a můžeme vám dodat. Stačí mě kontaktovat. 

Věřme, že se podaří tuto epidemii zvládnout s nadějí, že se budeme moci opět společně scházet a
radovat z obyčejného života bez různých omezení.

Z  kraje  roku finanční  komise  opět  provedla  inventarizaci,  kde se  hodnota  majetku  navýšila  o
4.256.865,58  Kč.  Celková  hodnota  obecního  majetku  na  začátku  letošního  roku  překročila  48,5
miliónů. Kontrola na hospodaření  obce za rok 2019 musela vzhledem opatřením proběhnout na
dálku. Letos jsme byli podrobeni ještě dalším kontrolám. Byla to kontrola prvních dvou etap obnovy
vodovodu,  dále  kontrola  vyhlášek  a  také  jedna  kontrola  na  postup  zastupitelstva  a  střet  zájmů
vyvolaná na podnět nespokojeného občana. Všechny jmenované kontroly dopadly dobře - bez závad.

Došlo k úpravě názvu vyhlášky – poplatek z ubytovací kapacity na název „poplatek z pobytu“ a
úpravě jeho částky z 3,-Kč na 5,-Kč a to vyhláškou č.1/2020. Dále jsme zrušili  vyhláškou č.2/2020
poplatek ze psa a ze vstupného. Ostatní poplatky zůstávají na stejné výši jako v předchozím roce. 

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 600,-Kč / osoba / rok, nebo vlastník nemovitosti, který není trvale hlášen
600,-Kč/ za objekt /rok

• Kabelová televize 1.500,- Kč / č. p. / rok
Finančně podporujeme místní fotbalový klub, hasiče a včelaře.

V letošním roce se podařilo dokončit 2 akce, na které bylo žádáno o dotaci v minulém roce:

 III. etapu obnovy vodovodu za cenu 3.757.543,-Kč s dotací 2 milióny Kč, což bylo cca 53% z
ceny akce. Opravila se trasa od vodojemu k přečerpávačce a v tamní zástavbě.

 Oprava cesty „pod Jírem“, v částce 213.540,-Kč s dotací 106.770,-Kč, která byla 50%.

V roce 2020 jsme podali několik nových žádostí o dotace:

 Obnova vodovodu IV. etapa „na hořením konci“ za cenu cca 2,7 milionu Kč. Dotace nám již
byla z Libereckého kraje přislíbena a smlouva podepsána ve výši zhruba 65 % ceny akce a to v
částce 1.773.798,- Kč. Z kraje roku 2021 bude vybrána firma, která danou etapu provede.
Termín dokončení je září 2021.



 Rekonstrukce kurtu na víceúčelové hřiště s umělou plochou a oplocením přes Ministerstvo
pro místní rozvoj. Volejte sláva…..a tři dny se radujte……./dovoluji si použít citaci ze známé
pohádky/…..povedlo se…..byli  jsme vybráni z  řad náhradníků.  Smlouvu jsme již  podepsali,
firmu vysoutěžili a realizace je do 15.6.2021. Akci za nejnižší cenu vysoutěžila firma Linhart v
konečné částce  2.046.548,83 Kč,  dotace je  v  krásné výši….  skoro  68 % z  ceny akce a  to
1.388.963,-  Kč,  kde  obec  doplatí  657.585,83  Kč.  Kurt  s  umělkou  byl  velký  sen  našeho
bývalého pana starosty Svobody.  A tak mu tam nahoru hlásíme, že co započal  přípravou
asfaltu, bude již brzy dokončeno podle jeho představ.

 Rekonstrukce veřejného osvětlení – 10 lamp za cenu 250.675,- s 50% dotací  ve výši 125.336,-
Kč z Libereckého kraje. Provede vybraná firma Rydval z Lomnice.

 Dotace z Pracovního úřadu v Semilech na vytvoření 1 místa pro veřejně prospěšné práce. Zde
se nám zatím daří prodlužovat smlouvu – sice krátkodobě, po dvou až třech měsících, ale díky
tomu jsme mohli  v  obci  zaměstnat místního člověka,  který  na  částečný úvazek vykonává
všeobecné práce. Měsíční dotace je zhruba 14 tisíc. 

 Nedopadla dotace na kompostéry a obnovu soch.

   Celkem  má  naše  obec  podepsané  smlouvy  na  dotace  ve  výši  3.288.097,-Kč.  Obávám  se,  že
vzhledem k situaci to bude asi poslední rok, kdy se nám takto dařilo. Covidová vládní opatření, snižují
příjmy obcí a krajů. Už teď mají a budou mít vliv na stav jejich kasy. Liberec již avizoval, že Dotační
fond nevypíše, pokud nebudou přicházet peníze. Z tohoto fondu se nám poslední roky dařilo čerpat
na obnovy vodovodu, cest, osvětlení a odpadových stanovišť. Co bude dál je otázkou, jak v rámci
slíbených kompenzací  budou na naše účty  přicházet  peníze  ze  sdílených daní.  Ano z  těch,  které
můžete ovlivnit i vy, tím, že budete trvale přihlášeni v naší obci. Vím, že se opakuji, ale letos o to více
apeluji 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. Celé přehlášení trvá jen 10 minutek
😉. K dnešnímu dni máme v obci trvale hlášených 280 lidí. Je to nárůst oproti předchozímu roku o 8
lidí.  

   V červnu letošního roku zastupitelstvo schválilo 1 smlouvu s DS Agro a 2 další vzalo na vědomí: o
vzájemné spolupráci a podpoře, o zřízení  věcných břemen a o dodávce předané vody.  Na tomto
jednání také zastupitelstvo vydalo souhlas se stavbou „Bělá – Dostavba střediska chovu skotu“. Tomu
předcházela emocionálně vydatná diskuse. Poprosila jsem zde všechny, abychom společně táhli za
jeden provaz a abychom začali psát budoucnost naší obce na nový neposkvrněný list papíru.

   V zastupitelstvu na svoji žádost skončila předsedkyně finanční komise Jana Drábková. Je to škoda,
protože z mého pohledu dokázala ty finance správně vnímat. Děkuji jí tímto za odvedenou práci. Tuto
komisi nově povede Ing. Martin Mihulka. Do zastupitelstva přibyla nová posila Karel Zajíc. 

Vážení spoluobčané do nového roku vám přeji pevné zdraví, trpělivost a víru v lepší zítřky. 

Vaše starostka. Alena Mihulková



Smlouva DS Agro a.s. s OÚ Bělá a výstavba velkokapacitního kravína

Dne 17.6.2020 zastupitelstvo obce Bělá schválilo poměrem 5 zastupitelů PRO a 2 PROTI, souhlas s
dostavbou střediska  chovu  skotu  v  Bělé  –  zkráceně:  povolilo  výstavbu  velkokapacitního  kravína.
Tomuto souhlasu předcházelo dlouhé časové období, které pro nás nebylo lehké, protože se děly
některé věci, které nikdo z nás ještě nezažil, např. referendum, které nemělo výsledek nebo změna
územního plánu, která trvala téměř 5 let. 

OÚ si byl vědom, že rozhodnutí povolit tuto stavbu je těžké a pokud tak provedeme budeme od
DS Agro a.s. (dále jen DS) žádat určité kompenzace. Proto jsme již v roce 2019, ještě před vlastním
referendem o změně územního plánu, sepsali s DS memorandum, ve kterém jsme si jasně definovali
podmínky, za kterých jsme ochotni povolení udělit. Po nerozhodném referendu jsme ještě vyhlásili
další výzvu mezi občany, co by si přáli do memoranda zapracovat. Do požadovaného termínu 31. 12.
2019 přišlo celkem 21 podnětů od 5 občanů. Hned v lednu letošního roku jsme se na pracovním
zastupitelstvu  se  všemi  podněty  seznámili  a  vyhodnotili  je.  Následovalo  opět  pracovní  jednání,
tentokrát  přímo s  p.  Chuchlíkem,  na  kterém Iveta  Fišerová s  patřičnou argumentací  přednesla  a
obhajovala  požadavky na rozšíření  memoranda.  Něco se  vyjednat  podařilo,  něco ne.  Na začátku
března tedy vznikl dodatek, díky němuž bylo memorandum rozšířeno o dalších 11 bodů. Získali jsme
tak finální verzi tohoto dokumentu a mohli začít tvořit smlouvy s DS, aby námi požadované body byly
právně vymahatelné. Bohužel ve stejný čas naplno propukla koronavirová pandemie, což nám časově
komplikovalo vyjednávání. 

Vyjednávání o finální podobě smluv probíhalo v průběhu května a června. Obec si za tímto účelem
najala i právníka, aby vzniklý materiál byl bezchybný a zavazoval obě strany k deklarované spolupráci.
Za OÚ se kromě právního zástupce účastnil i Martin Mihulka a Michal Ježek. Tímto děkuji Martinovi
za spolupráci, především v oblasti vody a vodojemu. Jednání byla tvrdá, ale konstruktivní a věcná.
Jejich výsledkem jsou celkem 3 smlouvy, které definují naši spolupráci v obecné oblasti, v oblasti
připojení nového vodojemu, jenž v areálu DS vznikne, a také nastavují podmínky prodeje obecní vody
do areálu DS. Obecná smlouva o spolupráci mezi DS a OÚ Bělá byla dne 17. 6. 2020 na veřejném
zastupitelstvu schválena poměrem 6 zastupitelů PRO, 1 PROTI a podepsána zástupci obou stran. 



Její plné znění naleznete na obecních webových stránkách. Ostatní 2 smlouvy budeme schvalovat a
podepisovat až bude vypracován projekt na výstavbu vodojemu v areálu DS. 

Uvedu zde několik důležitých faktů, které ze smlouvy vyplývají:

• Finanční  hodnota  smlouvy  pro  Bělou  (započítány  jsou  práce  za  nákladovou  cenu,  dary,
finanční podpora aj.) je v období 16 let cca 16 000 000 Kč

• Pokuty, v případě neplnění ze strany DS, mohou dosáhnout až 16 750 000 Kč
• Zde několik důležitých vyjednaných bodů:

o Zrušení provozu peletkárny
o Demolice odchovny mladého dobytka na pozemku č. 199
o Ozelenění areálu DS nad rámec požadovaný stavebním povolením
o Opravy vodovodu a dalšího obecního majetku za nákladové ceny
o Stavební a zemní práce objednávané OÚ za nákladové ceny
o Výstavba cyklostezky přes obec
o Finanční příspěvek 1 mil. Kč na napojení cyklostezky (viz předchozí bod) na Libštát
o Projekt výhyben na silnici II/283
o Využití vodojemu v areálu DS jako rezervního pro obecní vodovodního
o Minimalizace hluku, dopravy a prachu při stavbě kravína
o A další  body, podrobněji  viz  plné znění smlouvy umístěné na obecních webových

stránkách

   Výstavba kravína začala již v červnu a probíhá i v tento čas. Na podzim se objevily spekulace o tom,
že kravín není stavěn v souladu s platným stavebním povolením, protože je prý založen výše a je
celkově vyšší.  Po zaměření celé stavby se podařilo tyto domněnky vyvrátit, vše je naprosto v souladu.

Podrobnosti lze nalézt na obecních webových stránkách, kde je o tom napsán článek. 

  Věřím, že se kravín podaří dokončit v termínu a budeme si zde co nejdříve moct koupit kvalitní
mléko  od  místního  podniku.  Zároveň  OÚ  již  tento  rok  započal  přípravu  projektů  tak,  abychom
maximálně využili dohodnuté podmínky podpory ve smlouvě podepsané s DS.

Michal Ježek

Vodovod

Letošní  rok  byl  na  vodovodu  poměrně  klidný.  Tedy  pokud nepočítám výpočty  a  vysvětlování
kalkulací vodného vůči DS Agro. Měli jsme jednu větší poruchu, kterou jsme objevili úplně náhodou s
panem  Karlem  Zajícem st.  a  Tomášem Žalským,  během obchůzky  trasy  vodovodu  pro  zaměření
podkladů pro další  etapu obnovy vodovodu.  Únik byl  na konci  vodovodu za vrtem, v  šachtě pod
Zajícovými. Odhadovaný únik byl cca 12 m3/den.



  Dokončili jsme 3. etapu obnovy vodovodu za cca
3,8 mil. Kč (mezi vodojemem a přečerpávačkou –
ATS  -  a  od  Fišerových  k  mostu  u  odpad.
hospodářství).  V rámci této obnovy jsme provedli
zásadnější  opravu  havarijního  stavu přečerpávací
stanice  u  Jírových.  Technologie  byla  nahrazena
automatickou  tlakovací  stanicí  a  uzavřeným
rozvodem.  Využili  jsme  výkopu  během
rekonstrukce,  do  kterého  jsme  přidali  silový  a
datový kabel. Díky tomu budeme moct napojit ATS
na  náš  monitorovací  a  zabezpečovací  systém  ve
vodojemu  a  monitorovat  průtok  a  stav  zařízení
vzdáleně.  Položený silový kabel  využijeme  pro
napojení ATS na vodojem a na slepičárnu, která je
v případě výpadku proudu napojená na centrálu a
pomůže  nám zabezpečit  provoz  vodovodu  i  v
případě výpadku dodávky elektřiny ze sítě. 

  V průběhu roku jsme sledovali  výskyt bakterií  ve vrtu (LB-2) formou bakteriologických rozborů.
Zjistili  jsme, že výskyt bakterií  ve vrtu není stabilní,  nejhorší stav byl na jaře při vysokých stavech
spodních vod. To by mohla být příčina občasného vyššího cítění chloru ve vodě – když nejsou ve vodě
bakterie, chlor se nespotřebuje a je více cítit. Každopádně obsah chloru ve vodě monitorujeme a
držíme na spodní hranici.



Akce na příští rok
• Realizace 4. etapy obnovy vodovodu (od Milana Brože přes hydrant u odpad. hospodářství u 

Pánkových k hydrantu u Mihulkových (česnek) a od T v louce u Kočových za bývalou 
hospodou k jímací stanici na žabárně. Dále větev od Tondy Brože k vleku (u Nykodýmových, 
není v zákresu níže)

• Napojení vodojemu DS Agro (bude nad novým kravínem) na obecní vodojem s technologií, 
umožňující obci využívat i tento vodojem k potřebám obce

• Připravit podklady pro vypracování projektů pro případné další žádosti o dotace na obnovu 
zbývajících částí vodovodního řádu, včetně rekonstrukce vodojemu

Martin Mihulka

Kabelová televize

Letošní  rok  opět  prokázal,  že  se  rekonstrukce  kabelové  televize  vyplatila,  fungovala  totiž  bez
zásadních  problémů.  Na  posledním veřejném zastupitelstvu sice  byly  od různých spoluobčanů,  z
různých částí obce, nahlášeny občasné krátkodobé výpadky. Ty pravděpodobně souvisí s přechodem
na nové DVB-T2 vysílání. Situaci sleduji a v případě zhoršení, okamžitě pozvu servisní firmu.



Tento rok byl v televizním světe ve znamení pokračujícího přelaďování na nový vysílací standard
DVB-T2.  Bohužel  ani  této  oblasti  se  nevyhnula  koronavirová  krize.  České  radiokomunikace
(provozovatel pozemního televizního vysílání) byly nuceny rozdělit přelaďování do více fází, což se
dotklo i nás. Servisní firma musela oproti plánu přijet víckrát, což způsobilo větší finanční náklady z
obecního rozpočtu. Kabelovou televizi považujeme za základní službu pro naše občany, proto jsme se
shodli, že zvýšenou investici realizujeme, aby občané nepocítili výpadky ve vysílání. 

Chtěl bych vám všem poděkovat, jak bravurně jste zvládli  přelaďování vašich televizí  a set-top
boxů. Osobně jsem pomáhal pouze u několika případů a i když to bylo nad rámec mých povinností,
udělal jsem to rád. V současné chvíli přijímáme kromě všech dostupných pozemních stanic z vysílače
Černá  hora  i  5  satelitních  placených  programů.  Všechny  přijímané  programy  jsou  již  v  novém
standardu DVB-T2, což nám přináší vyšší kvalitu obrazu. Věřím, že současné technologie vysílání na
nějaký čas vydrží a nebudeme muset podstupovat další hromadné přelaďování. Zároveň jsem rád, že
se  do  programové  nabídky  podařilo  opět  vrátit  i  vysílání  liberecké  RTM plus  a  programu Šlágr.
Program Šlágr bohužel prochází velkou finanční krizí, proto zatím nikdo neví jak dlouho bude vysílat a
jestli nakonec nebude přístupný jen na placeném satelitním vysílání. Pokud nastane tento scénář a
bude to pro rozpočet kabelové televize únosné, pokusím se zařídit příjem Šlágru i přes satelit - naše
kabelová televize je technologicky připravená i na tyto změny, což je pro nás velká výhoda.

V  průběhu  listopadu  ještě  proběhla  oprava  antén  pro  příjem  pozemního  vysílání  pro  naší
kabelovou televizi. Tyto antény jsou umístěny na bytovce a byly na svém místě od doby, kdy byla
kabelovka zprovozněna (úctyhodných 22 let). Celá akce vyšla na 14 420 Kč. 

I v dalších letech budeme těžit z generální rekonstrukce kabelovky, která proběhla v roce 2017,
protože nebudeme muset vynakládat prostředky na investice, ale realizovat jen běžnou údržbu. Je
jisté, že koronavirová krize postupně přejde v krizi finanční a obecní rozpočet se nebude plnit. Díky
tomu, že jsme vynaložili  finance na rekonstrukci v době, kdy zde byl velký ekonomický růst, jsme
svým rozhodnutím uchránili několik obecních rozpočtů před červenými čísly. Pokud bychom museli
takto velkou investici realizovat v současné době a nebo blízké budoucnosti, pravděpodobně bychom
se nevyhnuli půjčkám a nebo rozsáhlým výpadkům vysílání.   

Michal Ježek

Internet

I letos jsme v 1. kvartále nabídli možnost dalším zájemcům připojení k obecnímu internetu přes
kabelovou televizi. Po výzvě ve formě zaslané informační SMS z OÚ, se přihlásilo celkem 6 zájemců.
Jsem velmi rád, že se rozšiřuje počet uživatelů obecního internetu, který svojí rychlostí, kvalitou a
velmi  příznivou  cenou  nemá  v  naší  obci  konkurenci.  V  současné  době  ho  využívá  celkem  48
domácností.

I  v  roce  2021  předpokládám  realizovat  výzvu  na  připojení  nových  zájemců.  Oznámení  bude
provedeno  odesláním  informační  SMS  z  OÚ.  Zde  jsou  podmínky,  za  kterých  je  obecní  internet
provozován a připojován:

• Je potřeba mít do objektu zavedenou naší kabelovou televizi.  Pokud nemáte, lze se s OÚ
dohodnout  a  přípojku  zrealizovat.  Občan  platí  výkopové  práce,  OÚ  zajistí  kabel,  jeho
připojení a zprovoznění.

• Internet je vždy poskytován se službou kabelové televize



• Připojovací poplatek = 0 Kč

• Odpuštění platby po dobu výpovědní lhůty od předchozího poskytovatele

• Rychlosti a ceny

• rychlost 16 Mbit/s – 348 Kč

• rychlost 36 Mbit/s – 468 Kč

• rychlost 58 Mbit/s – 588 Kč

Těším se na další spokojené příjemce internetu a kabelové televize v naší obci.

Michal Ježek

Komunikace

  Vzhledem k mírné zimě,  a  tudíž  mírnému posypu,  bylo  zrušeno přislíbené jarní  zametení  cest.
Zastupitelé se shodli,  že v době jarního nouzového stavu a nejisté budoucnosti bude lepší peníze
ušetřit. 

   Jak již bylo loni zmiňováno, obec byla úspěšná se žádostí o dotaci na rekonstrukci komunikace pod
Jírovými. Vlastní práce proběhly na přelomu června a července, kdy došlo k odbagrování nosných
vrstev,  vyřešení  odvodnění,  navezení  a  zaválcování  štěrku  a  recyklátu.  Ale  nebylo  to  až  tak
jednoduché. Pracovní prostor je  tam velmi stísněný, vzhledem k omezení nosnosti na přístupové
komunikaci  byla  stavba  obsluhována  poměrně  dlouhým  couváním,  vlastní  cesta  byla  silně
podmáčena, a tak bylo nutné změnit technologii odvodnění. Po dokončení rekonstrukce byly ještě
opraveny dva odvodňovací žlaby a stavbou lehce poničená přístupová komunikace. Mimo dotaci byl
ještě   jutovou sítí zafixován stavbou dotčený břeh nad cestou.  Síť  by  měla  zajistit  břeh do jeho
ozelenění před nadměrnou erozí. 

   V letošním roce se podařilo dotáhnout jeden z restů, kdy byly provedeny mostní prohlídky na
mostech,  které  má  obec  v  majetku.  Obec  má  povinnost  provádět  tyto  prohlídky  dle  zákona  č.
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v rozsahu provedení,  dle ČSN 73 6221 (Prohlídky mostů
pozemních komunikací). Zjednodušeně řečeno, tato prohlídka definuje technický stav mostu, jeho



závady  a  doporučení  k  jejich  odstranění.  Prohlídky  byly  provedeny  na  most  k  Rulcovým,  k
Morávkovým, u p. Mazánka st. a u p. Mazánka ml. a dále na dvě lávky ke hřišti. Ke každému mostu
obec obdržela protokol, kde byl hodnocen stav převážně jako uspokojivý a seznam nedostatků, které
ve většině případů nebyly zásadního charakteru. Výjimkou je bohužel most k Morávkovým, kde je
narušena na úrovni dna jedna opěra a to s kavernou až 20 cm. Zde musela být snížena nosnost na 10t
a v současné době probíhá příprava pro rekonstrukci. 

   Jednou z dalších akcí, kterou se podařilo „posunout“ je příprava odvodnění od p. Civiše nahoru k
nové zástavbě. Vzhledem k nesouhlasu některých majitelů pozemků bylo uvažováno o delší a tím
nákladnější  variantě  odvodnění.  Současný  vývoj  toků  státních  financí  nenabízí  příliš  optimistický
výhled do budoucna, a tak došlo k redukci plánu na nutné minimum, které by mělo zajistit odvodnění
cesty  u  Fišerových  tak,  aby  byla  možná  finální  úprava  komunikace.  Proběhlo  nové  jednání  s
projektantem a následně s dalšími vlastníky pozemků, kde došlo  ke shodě.  Po úpravě mapových
podkladů byla data předána projektantovi, aby navrhl možné řešení. V případě potřeby bude možné
navázat na tuto etapu a vodu odvést až do Olešky.

   V poslední době proběhla jednání k opravě nezpevněné cesty k Prokešovým. Cesta byla poničena
při rekonstrukci domu. Stavitel se zavázal k uvedení cesty do původního stavu. Při jednáních byly
projednány možnosti následných majetkoprávních úprav v dané lokalitě. Shoda v tomto bodě byla
jedním z  předpokladů,  že  se  obec  rozhodla  pro  částečnou spoluúčast  na  rekonstrukci  cesty.  Na
obecní náklady budou doplněny odvodňovací žlaby, více práce nad uvedení do původního stavu bude
obec kompenzovat proplacením materiálu. 

   Zimní údržba je zajištěna, smlouva byla opět podepsána s firmou DS. Podmínky pro občany zůstávají
stejné jako v předchozích letech – 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.

  Téma pozemků je stále živé. Proběhlo jednání se SŽDC o možnosti odkupu části jejich pozemku v
„žabárně“  a  částí  pozemku u  OÚ.  Získáním těchto  pozemků by  si  obec  uvolnila  ruce  v  případě
rekonstrukce vodovodu směrem do „žabárny“, zajistila by si přístup k vodárně a získala pozemky,
které fakticky využívá. V současné době je podána žádost o odkup a čekáme na posouzení SŽDC, kde
dochází k několika stupňovému hodnocení, tak uvidíme. Dále proběhla první informativní schůzka s
možným projektantem cyklostezky  skrz  obec.  Jednání  to  bylo  opravdu seznamovací,  ale  některé
výstupy k pozemkům z toho již  vyplynuly a bude tedy možné začít s  majetkoprávní  přípravou.  A
samozřejmě  pozemky  pod  cestou  na  Svojek.  Chci  věřit,  že  se  po  2  hektických  letech  letos
znásobených Covidem usadí prach a letošní zimu bude klid i na toto téma. 

Tomáš Žalský

Rekonstrukce kurtu

   V příštím roce dojde k velké rekonstrukci tenisového kurtu, který se v současné době v podstatě
nevyužívá. V letech minulých v podstatě nebyla žádná reálná možnost dosáhnout na požadovanou
dotaci, protože podmínkou bylo, že hřiště musí využívat nějaká škola nebo sportovní klub s mládeží. V
roce 2019 jsme zaznamenali první možnost, ale v žádosti o dotaci jsme neuspěli, a tak jsme letos
podali žádost novou. V průběhu jara však přišla nabídka s dotazem, že loňský objem peněz nebyl
vyčerpán, a jestli máme stále zájem čerpat. Zprvu nám to přišel trochu zbytečný dotaz, ale dnes už
víme, že je mnoho obcí, které žádají o dotace a nutnou finanční spoluúčast vykrývají z plánovaných



příjmů, které se v současné době krátí a obce musí dotace odmítat. My máme peníze připravené,
dotaci potvrzenou a i vysoutěženou firmu, která rekonstrukci zrealizuje. Práce by měly začít na jaře a
na prázdniny  by  mělo být  hotovo.  Při  rekonstrukci  dojde k  položení  umělého povrchu,  postavení
tenisové stěny, oplocení bude nahrazeno dřevěným hrazením se sítěmi, přibude osvětlení. Vybavení
hřiště se  rozšíří  o  basketbalový  koš.  Přípravné práce začnou již  během zimy,  kdy  by  mělo dojít  k
pokácení několika stromů, které stíní a listím znečišťují hrací plochu. Pevně věřím, že se vše podaří a
že se naše děti budou „prát“  o možnost si  zahrát,  tak jak bylo  za nás v  jejich věku po dostavbě
antukového kurtu. Ostatně i naše „stará“ kolena by měla na novém povrchu nějaký ten mač vydržet...

Tomáš Žalský

Odpady

Letošní  rok se nesl  v  duchu velkého nárůstu vyprodukovaných odpadů.  Je to logický výsledek
situace kolem nového koronaviru. Mnoho lidí bylo na home office, děti nechodily do školy a spousta
chalupářů  trávilo  čas  karantény  u  nás.  Všechny  tyto  jevy  způsobují  zvýšenou  produkci  odpadů,
protože např. místo stravování v restauracích a jídelnách vaříme doma; máme více čas na „generální“
úklidy na půdách a kůlnách; a celkově jsme více doma. Jakmile se život vrátí do normálních kolejí,
věříme, že se vrátí do normálu i produkce odpadů. Koronavirus nás zasáhl i tím, že Liberecký kraj díky
finanční krizi zrušil dotační program na kompostery. Pokud někdy v budoucnu bude opět možnost
zažádat o dotaci, pokusíme se ji získat a nakoupit je pro občany.

Hospodaření s odpady je dlouhodobě ve ztrátě. Navýšení poplatku minulý rok situaci sice trochu
zlepšilo, ale proti němu jdou zvýšené náklady na straně Marius Pederesen. Z tohoto důvodu zatím
nenavyšujeme počet kontejnerů, protože letošní rok prostě není normální. Prosíme především mladší
spoluobčany, kteří jsou mobilní,  aby v případě, že jsou kontejnery na jejich odpadovém stanovišti
téměř plné, odvezli své odpady jinam. Nebojte se využít i černý kontejner pod Hřbitovem v případě,
že je všude plno. 

Bohužel  i  tento  rok jsme  řešili  několik  situací,  kdy  se  divíme,  kam  se  poděl  zdravý  rozum.
Bezprostředně po jarním velkoobjemovém kontejneru,  někdo na odpadové hospodářství  pod OÚ
přivezl  2  velké  matrace.  Použili  jsme  instalovaný  kamerový  systém,  na  kterém  bylo  krásně
identifikovatelné  kdo  je  původcem
tohoto  činu.  Dotyčnému
spoluobčanovi  jsme  videozáznam
ukázali  a ten vše uklidil.  Věřím,  že i
tato situace odradí další, kteří by měli
v  úmyslu  nerespektovat  udržování
pořádku  na  odpadových
hospodářstvích.  Dalším
nepochopitelným činem bylo spálení
hromady  papírů  na  dolním
odpadovém hospodářství, viz fotka z
1.  11.  2020.  V  roce  2019  došlo  na
stejném  odpadovém  hospodářství  k
zapálení  černého  kontejneru,
pravděpodobně od horkého popela.
Toto  místo  je  sice  velmi  dobře



přístupné ze silnice, takže se nabízí,  že „škodit“ může někdo cizí,  ale po zkušenosti s kamerovým
systémem pod OÚ se ukazuje, že na vině je spíše někdo místní. Bohužel nám opravdu nezbude nic
jiného,  než instalovat  kamery  na všechna odpadová hospodářství.  Instalace kamer je  podmíněna
dokončením  instalace  10  lamp  veřejného  osvětlení  –  předpokládáme,  že  v  roce  2021  bude
dokončena i instalace kamer.

I letos opět proběhla akce kominík organizovaná OÚ. Ve dnech 9. a 10. 10. přijel na pozvání OÚ p.
Jelínek z Nové Paky. Revize komínů a čištění proběhlo celkem u 30 zájemců, za velmi výhodnou cenu
350 Kč, kterou se mi podařilo vyjednat. Jsem velmi rád, že rok od roku je více zájemců, což přináší
možnost držet velmi dobrou cenu za tuto službu.

Děkuji  tímto všem občanům, kteří na odpadových hospodářstvích udržují  pořádek. Dále děkuji
všem kdo třídí dle pokynů (jsou uvedeny na plastových taškách, které si můžete nafasovat na OÚ,
jsou i na kontejnerech). Apeluji na ty, kdo nerespektují pravidla třídění a pořádku na odpadových
hospodářstvích, aby se nad svým chováním zamysleli a začali se chovat slušně a rozumně! 

Michal Ježek

Veřejné osvětlení

Jsem velmi rád, že letos se nám podařilo připravit žádost o dotaci z programu Libereckého kraje na
opravu a rozšíření veřejného osvětlení v obcích. S žádostí jsme uspěli a Liberecký kraj nám schválil
50% dotaci v celkové výši 125.336 Kč. Obec ze svého rozpočtu zaplatí 2. polovinu. Díky tomu můžeme
realizovat výstavbu celkem 10 nových lamp v celkové výši 250.672 Kč. Vlastní realizace proběhne v 1.
polovině roku 2021, protože součástí nové výstavby je i  osvětlení  na hřbitově, kde jsme nechtěli
zahájit práce v době dušičkové a adventní. Nové lampy budou instalovány:

• 4x hřbitov – styl lucerna
• 1x odpadové hospodářství pod OÚ
• 3x cesta od hospody k Jantovým
• 1x naproti paní Kočárkové
• 1x křižovatka u pana Civiše

Bohužel  i  tuto oblast  zasáhla  situace kolem COVID-19.  Celý  rok mě trápila  nedostupnost  LED
žárovek  za  rozumné  ceny  způsobené  výpadky  od  dodavatelů.  Po  obrovském  tlaku  některých
permanentních stěžovatelů, že v jejich lokalitě je naprosto kritická situace stavu veřejného osvětlení,
jsem nakonec byl nucen koupit 2x dražší LED, což ještě víc napíná už tak napnutý obecní rozpočet. Ve
skutečnosti nebyla situace tak kritická a šlo to vyřešit i jinak. Je to i ponaučení pro mě, že musím vše
prověřovat, protože jinak vznikají obci zbytečné více náklady. 

V roce 2021 mám v plánu instalovat automatické řízení spínání veřejného osvětlení, tak abychom
svítili jen když je to potřeba. Bohužel současné řešení umožňuje nejjemnější nastavení doby spínání
15 min., což je nedostatečné. I když se Karel Zajíc st. snaží průběžně délku svícení upravovat, nelze
dosáhnout lepších výsledků, protože má stávající technologie výše popsaný technologický limit. 

I letos prováděli vzorně údržbu Karel Zajíc st. a Jaroslav Müller. Děkuji jim za svědomitou realizaci
těchto činností a přeji jim hodně zdraví a elánu do dalších let.

Michal Ježek



Obecní lesy

Kůrovcová kalamita v ČR stále trvá, což se projevuje i v obecních lesích. Letos jsme měli kromě
několika menších kůrovcových těžeb, které byly realizovány jako samo těžba místními občany, i jednu
velkou kalamitní těžbu v létě. Při této akci bylo vytěženo téměř 44 m3 dřeva. Většina vytěženého
dřeva byla prodána v délce 12 m, což je cenově výhodnější. Dohromady bylo za celý rok kalamitně
vytěženo cca 60 m3, což je stejně jako v roce 2019.

Jsem rád, že letos se podařilo obnovit funkci lesního hospodáře. Tuto pozici začal v 2. polovině
roku  zastávat  Petr  Šolc,  místní  občan.  Petr  bude  pravidelně  lesy  procházet,  abychom  předešli
rozsáhlým kalamitním těžbám. Přeji mu tímto hodně elánu, těším se na dlouhodobou spolupráci a
děkuji za již provedenou práci.

Pěstební práce na obecních lesích po většinu roku prováděla firma Lesum s.r.o. pana Martina
Smolíka ze Staré Paky. Konkrétně 2x vyžínali mladé porosty a natírali  mladé stromky proti okusu.
Jsem rád, že spolupráce s touto firmou funguje a věřím, že i v dalším roce v ní budeme pokračovat.

Stále nabízím možnost samo těžby za výhodné ceny. Pokud máte zájem v roce 2021 o samo těžbu,
prosím ozvěte se mi jakýmkoliv způsobem do 31.1.2021, abych v případě potřeby mohl oslovovat
konkrétní zájemce a neztrácel tak drahocenný čas s výzvami všem občanům – předem díky.

Michal Ježek

Kulturní život

Videoprojekce s povídáním o cestě kolem České republiky

  Dne 31.1. od 18 hodin nám v zasedačce M.
Holec,  V.  Hloušek  a  J.  Zapadlo  ze  Mříčné
promítali  a  vyprávěli  své  zážitky  z  cesty
kolem republiky, kterou si nazvali Kozí dech
tour  2019.  Jak  název  napovídá,  cestu
absolvovali  na  podomácku  „vytuněných“
stadionech Kozí dech. Jak jsme se ale během
přednášky dozvěděli, ne vždy stroje jely, jak
měly, a tak několik kilometrů se holt i muselo
absolvovat pěšky a stadiona zkrátka dotlačit!
Až  téměř  profesionálně  zpracované  video,
poutavé vyprávění a vtipné komentáře bavily
zaplněnou zasedačku. Mezi diváky se našli i
někteří přespolní a podpořit kluky sem přijela i paní starostka ze Mříčné. Během večera se mohli
návštěvníci  občerstvit  za lidové ceny, přičemž obsluhu zajišťovaly naše zastupitelky. Ty rovněž ve
svých kuchyních připravily guláš a dva druhy zákusků. Celý výtěžek z dobrovolného vstupného jsme s
velkým poděkováním předali klukům, coby příspěvek na další expedici. A my se budeme těšit, až nás
opět někdy přijedou seznámit a pobavit s novými zážitky z dalších cest!



Odložené čarodějnice

  Poslední  červnovou  sobotu  od  19.30
pořádali  bělští  hasiči  ve  spolupráci  s
obecním  úřadem  odložené  pálení
čarodějnic.  Po  celý  den  bylo  pěkné
slunečné počasí, avšak k večeru se začaly
od  západu  objevovat  černé  mraky,  což
nasvědčovalo  tomu,  že  asi  pěkně
zmokneme. Ostatně v předchozích dnech
byly  večery  rovněž  deštivé.  Právě
opakované  deště  promočily  připravenou
hranici, ze které se krátce po zapálení začal
valit  hustý  kouř,  který  během  chvíle
zamořil celé hřiště. To zřejmě někoho, kdo
na akci nebyl přítomen, zmátlo a nahlásil
to  na  tísňovou  linku  Hasičského
záchranného  sboru  jako  požár  lesního
porostu  a  celá  naše  výjezdová  jednotka
obdržela  pokyn  k  zásahu.  Naštěstí  se
obratem  podařilo  vykomunikovat,  že  se
jedná  o  nedorozumění,  takže  nám  vatru
nikdo  uhasit  nepřijel.  Jen  co  ale  trochu
opadl  hustý  kouř,  zvedl  se  prudký  vítr  a
přinesl  několikaminutovou  přepršku.  Poté  nás  už  ale  nic  nepříjemného  nezastihlo  a  mohlo  se
pokračovat  v  pobavě.  Byla  to  u  nás  po  delší  době  první  veřejná  akce,  kde  se  mohli  lidé  sejít,
popovídat si, něco popít, zakousnout a pobavit se.

Přátelské posezení všech generací

   V pátek 14.8. od 17h pořádal OÚ Bělá na hřišti stmelovací akci pro všechny generace. Pro děti tu byl
připraven skákací hrad, ve kterém si užily spoustu legrace. K tanci a poslechu nám hrála hudební
skupina Širokko. K občerstvení  byla možnost pochoutek z udírny,  tlačenky s  octem a cibulí,  ale i
sladkých kynutých koláčků. K pití bylo samozřejmě připraveno několik sudů piva, točená malinovka a
další  alko  i  nealko  nápoje.  To  vše  za  velmi  lidové  ceny  a  dobrovolné  vstupné.  Dětem  se  navíc
vzhledem k teplému letnímu počasí zdarma rozdával meloun. Tato akce byla první svého druhu, a
ačkoli jsme jako pořadatelé měli nějakou představu o jejím průběhu a účasti, realita byla jiná. V 17h
tam téměř nikdo nebyl a kapela hrála do prázdna. Postupně sem tam někdo přišel, ale stále nás tam
bylo pomálu. Až s úderem 20. hodiny se to začalo pořádně zaplňovat a během další hodiny se rozjela
ta správná zábava a pořádaná akce konečně dostala ten správný „šmrnc“! Jak už bylo zmíněno –
jednalo se novou akci obecního úřadu, a tak si  z toho odnášíme poznatky a napříště už budeme
zkušenější. Děkujeme, že jste nás přišli podpořit.

Čerti

   Nad letošní mikulášskou návštěvou visel ještě několik dní předem velký otazník, a to zda se bude
moci vůbec Mikuláš s andílky a čerty vzhledem k vládním opatřením za dětmi vydat. Naštěstí to dobře



dopadlo a výprava tak udělala radost zejména několika rodičům, kteří se už dlouho dopředu zajímali,
jestli by to nějak nešlo zařídit i přes případné zákazy. Zodpovědný Mikuláš bedlivě dohlížel na své

čerty,  aby  se  moc  nepřibližovali  ani  k  těm  nejzlobivějším  dětem  a  svědomití  andílci  následně
předávali nadílku v rouškách a v rukavicích. Nakonec i vědomí občasného zlobení a představa cesty
do pekla v pytli nahrávaly ochranným opatřením, neboť většina dětí si dobrovolně držela od čertů
odstup.

Co nám nevyšlo…

   Na letošní rok jsme měli v plánu přivítat do obce všech 5 loni narozených dětí. Bohužel jsme nestihli
Vítání občánků uspořádat dříve, než přišla první vlna koronaviru. Od té doby se tu narodily další 3
děti. Všem rodičům se omlouváme za odklad a slibujeme, že jakmile to bude možné a bezpečné,
budou všechny děti do obce přivítány tak, jak mají být!

   V sobotu 14.3. se měl v zasedačce uskutečnit Maškarní bál. Bohužel to byl zrovna první týden, kdy
začala platit omezení z  důvodu koronaviru.  Mnozí  z  Vás se jistě těšili,  že se pobaví a zablbnou...
Uvidíme, jak se situace a okolnosti budou nadále vyvíjet, ale třeba se nám to někdy brzy uskutečnit
podaří.

  Letošní  rok se nekonalo jarní  ani  podzimní  Setkání  důchodců.  Toto
jsme  se  snažili  alespoň  částečně  vynahradit  v  srpnu  Přátelským
posezením všech generací na hřišti. Na začátku prosince jsme pak ještě
alespoň  obdarovali  naše  starší  a  nejstarší  důchodkyně  vánočně
nazdobeným  bramboříkem.  Snad  Vám,  milé  ženy,  udělal  radost  a
společně  se  i  s  vámi  ostatními  budeme  těšit  na  setkávání  v  lepších
časech! 

   Z důvodu bezpečnosti jsme pro letošek do Bělé nezvali ani pouťové
atrakce, neproběhl vánoční koncert se slavnostním rozsvěcením stromu
a neuskutečnila se ani besídka pro děti s nadílkou od skřítka.



  Po zkušenostech z letošního roku si odnášíme ponaučení, že až tak moc plánovat nemůžeme. Máme
několik tipů ale i konkrétních nabídek na kulturní akce, tak uvidíme, jaká bude situace a zda se podaří
něco dalšího realizovat - pokusíme se využít každého zklidnění COVID situace. Budeme rádi, když se
do těchto akcí zapojí i spolky a že se jich v hojné míře zúčastní i veřejnost, protože hlavně o to jde.
Mít možnost se potkat a trošku se pobavit.

Iveta Fišerová a Zdeňka Čeřovská

SDH Bělá

   Vážení  spoluobčané, dovolte mi Vás seznámit  s činností bělských hasičů v roce 2020.  Bohužel
podstatná část letošního roku nebyla kvůli pandemii Covid – 19 vůbec příznivá na hasičské události,
jakými jsou kulturní akce, různá setkávání, tréninky či soutěže.
 
   První naší akcí byly každoroční přípravy na ples a karneval o víkendu 8. a 9. 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 Červený z Vrchlabí. Účast na těchto akcích, zejména na plese byla hojná. 
Prvním ostrým výjezdem a doufejme, že v tomto roce posledním, byl pro naši jednotku 11. únor, kdy
jsme vyjížděli  na oznámení  z  Kopisu ke  spadlému stromu na elektrické  vedení  u domu č.p.  138.
Bohužel jsme byli vysláni na tuto akci spolu s jilemnickými profesionálními hasiči zbytečně, cesta byla
již dávno zprůjezdněna, takže se jednotky vrátily zpět na základnu. 

  Kvůli zákazu kulturních a společenských akcí se letos v Bělé nekonala pouť s tradičními atrakcemi,
kde bychom stejně jako každý rok  zajišťovali  občerstvení.  Neměli  jsme ani  možnost  zúčastnit  se
okrskové soutěže v obvyklém jarním termínu, ta se přesunula až na 12. září,  kdy jsme zavítali  do
Kundratic na oslavy výročí 130. let od založení jejich sboru.  Naši hasiči soutěžili v kategoriích: muži,
ženy, 1x mladší děti, 1x starší děti a stará garda. Po soutěži následoval bohatý kulturní program, dále
zahrála  skupina  S  (nad)váhou a  Vaťák k  velké  spokojenosti všech  návštěvníků  večerní  zábavy.  O
soutěžích, výsledcích a akcích dětí si  můžete přečíst  v článku vedoucích mládeže. Bohužel ani  ve
druhé polovině roku se kvůli další vlně pandemie nemohly konat další veřejné akce jako je vánoční
rozsvěcení stromu nebo dětská besídka, které obvykle spolupořádáme nebo na nich vypomáháme.

  Jedna věc, která se  v tomto roce podařila realizovat a ze které mají radost nejenom naši mladí
hasiči, bylo pořízení nového soutěžního stroje od firmy Nevřela. Nákup stroje bychom nebyli schopni
realizovat bez nemalého přispění OÚ. Tímto velice děkuji vedení obce v čele s paní starostkou Alenou
Mihulkovou za finanční příspěvek. Činnost hasičů není jenom o zajišťování kulturních akcí, ale také
především  o  připravenosti  jednotky  na  případný  výjezd  a  péči  o  svěřené  materiální  vybavení  a
hasičskou techniku. Děkuji Kájovi Zajícovi ml., že opět připravil a absolvoval s naší hasičskou cisternou
pravidelnou  každoroční  technickou  kontrolu.  Dále  jsem  v  prosinci  úspěšně  absolvoval  s  Mirkem
Fišerou  e-learningový  kurz  velitelů  jednotky  a  družstva  potřebný  k  prodloužení  platnosti  kurzu
velitele, který jsme v loni absolvovali na Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech. Naše jednotka
tak splňuje i všechny náležitosti co se týká odborné kvalifikace. 

  Závěrem bych chtěl poděkovat i členům našeho sboru za celoroční aktivitu a všem obyvatelům naší
obce popřát hezké prožití vánočních svátků a do nového roku vše nejlepší.  Pevně věřím, že tuto
nelehkou  dobu  přečkáme  a  nový  rok  bude  rokem  lepším  a  zase  se  budeme  setkávat  nejen  na
kulturních akcích v naší krásné vesničce.

Jiří Broul, velitel sboru



Hasičská mládež v roce 2020

  Rok  2020  byl  rokem,  který  nebyl  jednoduchý  pro  nikoho  z  nás.  Po  slibném  začátku  roku  a
uspořádání  tradičního  únorového  hasičského  plesu  a  dětského  karnevalu  bylo  v  plánu  během
následujících měsíců uspořádat další akce podobně jako jiné roky (maškarní bál, dětský den, besídka,
atd..) a zúčastnit se několika soutěží (3.5. Soptík Košťálov, 8.5. Soptík Kundratice, 10.5. Soptík Semily,
17.5. Soptík Bozkov, 23.5. Plamen Košťálov, 6.6./12.9. Okrsková soutěž v Kundraticích, 13.9. Soptík
Mříčná, 3.10. Závod hasičské všestrannosti Jablonec n./Jiz,  17.10 ZHV Plamen Vysoké nad Jiz.…..).
Bohužel do těchto plánů v březnu vstoupila pandemie viru Covid-19 a s tím související omezování,
přesouvání či rušení akcí a soutěží. Z tohoto důvodu byly zrušeny veškeré jarní tréninky v naději, že se
brzy sejdeme. Po dlouhém čekání jsme se dočkali a v červnu (12. 6.) jsme otestovali nový hasičský
stroj. 

V srpnu jsme začali trénovat na přeloženou okrskovou soutěž v Kundraticích konanou 12. září při
příležitosti oslav 130. výročí sboru. Na tuto soutěž jsme se v rámci možností pilně připravovali. Na
soutěži se děti snažily předvést to nejlepší, co zvládly natrénovat. Družstva dětí si z Kundratic odvezly
další  zkušenosti a pěkné výsledky. Mladší družstvo se umístilo na 4. místě a starší na 1. místě. K
výbornému času 18,66s z útoku starším dětem jistě pomohl i nový stroj.

Starší mládež

Poř. Družstvo LP PP PÚ Poř. PÚ Štaf Poř. št. Součet

1. Bělá 18,27 18,66 18,66 2 48,32 1 3

2. Kundratice "A" 18,48 18,20 18,48 1 52,89 4 5

3. Svojek 18,87 18,25 18,87 3 51,28 3 6

4. Košťálov 22,51 22,01 22,51 4 51,13 2 6

5. Kundratice "B" 25,42 24,84 25,42 5 61,34 5 10



Mladší mládež

Poř. Družstvo LP PP PÚ Poř. PÚ Štaf Poř. št. Součet

1. Svojek "A" 19,16 19,38 19,38 1 65,26 3 4

2. Košťálov 37,73 36,94 37,73 3 63,25 1 4

3. Svojek "B" 35,98 35,60 35,98 2 79,37 4 6

4. Bělá 46,55 36,65 46,55 4 64,44 2 6



  Po okrskové soutěži jsme se plni naděje vrhli do tréninků na podzimní část soutěží a to na závody
hasičské všestrannosti. Proběhlo několik tréninků, kdy děti pilně trénovaly střelbu, uzle, značky a další
hasičské  dovednosti.  Do  podzimní  přípravy  však  opět  zasáhl  Covid-19  a  další  soutěže  byly  opět
rušeny. Na jednom z posledních říjnových tréninků byla dětem rozdělena odměna ze soutěže. Na
doporučení pak byly další tréninky zrušeny. 

  I přes tento zvláštní rok se děti snad mnohé naučily a těšíme se, že se s nimi společně potkáme na
některém z dalších tréninků příští rok. Závěrem bychom chtěly poděkovat všem, kteří nám pomáhali s
přípravami tréninků.  Dále děkujeme všem rodičům, kteří  nám i  dětem umožnili  trénovat i  v  této
nelehké době. Děkujeme a spolu s dětmi přejeme všem krásné svátky a hlavně zdraví, klid a pohodu v
novém roce. 

Vedoucí mládeže Jana Foltýnová, Jana Žalská, Hana Vedralová, Věra Bucharová.

SK Jívan Bělá  

  Tak jako každý rok začali hráči Jívanu nový rok zimní přípravou. A ta, jak se již v posledních letech
stalo tradicí, probíhala v Nové Pace na umělce. Na přelomu února a března se konala v zasedačce
obecního úřadu výroční  schůze spolku.  Čtyři  roky  utekly  jako voda,  a  tak  bylo  nutné zvolit  nové
vedení. Do výkonného výboru byly navrženi a následně zvoleni: Bandžuch Štefan, Beran Pavel,  Beran
Slavomír,   Brožová Jana, Brož Jan, Brož Zdeněk, Fajfr  Zdeněk, Foltýn Marek,  Mazánek František,
Poličanský Milan, Žalský Pavel a Žalský Tomáš. Vzhledem k nejisté době byla rovněž odhlasována
úprava stanov a to tak, že byla posílena pozice statutární osoby v podobě předsedy spolku o dva
místopředsedy. Na pozici předsedy spolku byl zvolen p. Fajfr, na pozici 1.místopředsedy S. Beran a na
pozici 2.místopředsedy T. Žalský. Všechny požadované podklady byly odeslány na rejstříkový soud,
kde došlo k aktualizaci dat.

  Dne 23.3.2020 měla začít jarní část soutěže. Bohužel se tak nestalo. V ČR byl vyhlášen nouzový stav
kvůli Covidu 19 a nejen všechny sportovní aktivity byly zastaveny. Start 1.A třídy byl odložen a po
několika týdnech definitivně zrušen. Za sebe musím říct, že to jaro bylo nejen z pohledu různých
omezení takové zvláštní. 

  Přelom jara a léta přinesl uvolnění restrikcí, a tak bylo možno začít naplno trénovat. První tréninky
rozptýlily určité obavy, zda se tým vůbec ještě sejde, přeci jen pauza byla dlouhá a drahé polovičky si
zvykly,  že  jsou  chlapi  doma.  Ale  po fotbale  byl  hlad,  Sláva  navíc  avizoval  možné  posily,  příchod



nového trenéra a tak vše vypadalo nadějně. Jenže začal červen – měsíc volných přestupů – a vše bylo
rázem jinak. Dosavadní základní kámen týmu a dlouholetý kapitán R. Čokina nečekaně oznámil, že
odchází  do  Staré  Paky.  Pro  mnohé  nepříjemné  překvapení,  pro  fanoušky  šok.  A  to  ještě  nikdo
nevěděl,  že  si  „pod  křídlo“  přibalí  Huráně.  Toho  po  odchodu  Čokiny  v  pondělí  v  kabině  zvolili
kapitánem a v pátek byl na tréninku ve „Starce“. A to již byly hlášené, ať již z pracovních či rodinných
důvodů, odchody Albrechta, Hanče M., Votočka, Jaroše. K tomu dlouhodobě zranění Pavlata a Pácalt.
Z  bělským fotbalem to  nevypadalo  vůbec  dobře.  Avizované posily  dopadly,  ale  příchody trenéra
Grebeníčka  a  zkušeného  T.  Janů  a  T.Navrátila  s  P.Farským  z  Vrchlabí  ani  nepokryly  již  zmíněné
odchody. Zde musím vyzdvihnout práci S. Berana s P. Kuchtou (Bizonem), kteří podali heroický výkon
a v dnešní době, kdy volní hráči téměř nejsou, sehnali během prázdnin dalších pět hráčů  - Váchu,
Sládka, Lišku, Brožka a Kázmeru. 

  A v  této hektické době mi Sláva zavolal:  „Co by jsi  říkal  tomu, kdyby v Bělé hrála stará garda

Bohemians Praha“. Přiznávám, bral jsem to s nadhledem, ale těžko představitelné se stalo skutkem –
Antonín  Panenka  se  s  K.  Dobiášem  proháněli  po  bělském  trávníku.  V  sobotu  18.7.2020  přijela

Bohemka a sehrála přátelské utkání se starou gardou Bělé. Organizačně to bylo náročné, ale myslím



si,  že se to povedlo. Tedy až na ten zpropadený catering. Všechno klaplo na výbornou, nádherné
počasí, lidi tato akce oslovila a přišlo jich opravdu hodně. Bohemka byla fajn, mě ta atmosféra mile
překvapila.  Reakce  lidí  byly  vesměs  kladné,  nikdy  bych  neřekl,  kolik  „nefotbalových  lidí“  dokáže
přitáhnout jméno Panenka. 

  V dalších týdnech probíhala příprava na další ročník 1.A třídy a hlavně stabilizace kádru. K prvnímu
zápasu  přijela  Krásná  Studánka.  Hosté  šance  nedali,  Bělá  ano  a  výsledek  2:0.  Výsledek  se  zdá
jednoznačný, ale přeci jenom bylo znát, že velká část týmu se obměnila a ještě si vše „nesedlo“. První
výjezd  byl  do  Bílého  Kostela  a  přišla  i  trochu  smolná  prohra  2:1,  navíc  se  zranil  se  O.  Mach.
Následovaly nepovedené domácí utkání s Pěnčínem, kdy zraněními decimovaný tým ve druhé půli
nestačil – výsledek 1:6 a prohra 4:1 v Lomnici n. P., kam jsem po loňské zkušenosti nejel. Tentokrát
prý vše proběhlo korektně, jen se prý divili,  kde jsou bělští diváci.   A pak zase povedené domácí
utkání  s  Doubím,  kdy to  tam napadalo  5:2  a  dále  doma s  Mimoní  5:0.  Poslední  zápas  podzimu
odehrála Bělá v Rynolticích a prohrála 2:0. Další utkání s Košťálovem bylo odloženo a pak již zase
zaúřadoval Covid 19 a zbytek podzimu byl zrušen. 

  Nyní to vypadá, že zbylá podzimní utkání  budou přeložena na jaro, tedy spíš na zimu, protože
začínat by se mělo někdy v půlce února. To znamená, že by se hrálo na umělkách, třeba v mrazu a
sněhu. Ale dnes nikdo nedokáže říct, co vlastně bude a jestli se vůbec začne jarní část soutěže. Rok
2020 byl zvláštní a to i z pohledu sportu. Doufejme, že se situace uklidní a sport se zase plně rozjede,
protože i tomu fanouškovi je lépe venku na čerstvém vzduchu, než někde v izolaci u počítače. 

  Sportovní  areál:  před akcí  „Bohemka“ došlo k opravě laviček a stolků, v současnosti probíhá v
součinnosti Jívanu, obce a firmy DS pokládka zámkové dlažby v okolí kiosku. Tím se zlepší zázemí pro
fanoušky, ale i návštěvníky dětského hřiště, kde dojde ke zkulturnění okolí pískoviště. 

  A na závěr tradiční poděkování. Poděkování všem sponzorům (Strombuch, Podkrkonošská uzenina,
obec Bělá,  Maryško František...)  bez nichž by to nešlo,  poděkování všem, kteří  pomohli,  ať  již  se
zavlažováním, se sekáním, s válcováním, s opravou laviček a stolků, s kioskem, s pořadatelstvím, s
fanděním….. Ať se daří v novém roce…

Tomáš Žalský



Pár čísel z bělské knihovny
   Naše knihovna byla založena v roce 1923, v provozu byla i během druhé světové války a zájem o
výpůjčky  je  stále.  V  knihovně  máme celkem 1096  knih  a  měsíčně  dochází  3  časopisy.  Receptář,
Zahrádkář  a  D  test.  Do knihovny dochází  14  čtenářů.  V  loňském roce si  vypůjčili  621  knih  a  61
časopisů. 

   V letošním roce díky „Covidu“ bylo do 9.11.2020 zapůjčeno jen 359 knih a 41 časopisů. Z okresní
knihovny nám čtyřikrát ročně přivážejí  výměnný soubor,  ve kterém jsou velmi žádané knihy. Díky
letošní situaci přivezli nové knihy pouze 2x.

  Zeptejme se, proč číst? Čtení zlepšuje paměť, zvyšuje slovní zásobu a I.Q, zažene nudu a je lepší než
některé televizní pořady.  Proto si přijďte vybrat dobrou knihu a vezměte s sebou i děti, ať si vyberou
zajímavou knihu. Mezi  dětmi,  jimž rodiče čtou a dětmi,  kterým četba chybí, existují  prokazatelné
rozdíly.  Děti  se  četbou  naučí  větší  empatii,  rozšíří  si  obzory  a  mají  „otevřené  okno  do  světa“.
Knihovna je otevřena každou středu 15:00 – 17:30 hod. a těší se na vaši návštěvu. 

                                                                                                                               Mervartová Helena

OÚ  tímto  děkuje  paní  Heleně  Mervartové  za  vzorné  vedení  knihovny  a
přejeme jí do dalších let mnoho zdraví a elánu.

MS Kavkázsko Libštát, z.s.

Vážení spoluobčané jsem rád, že mohu i v letošním roce napsat pár vět do našeho ,,občasníku“.
Rok 2020 byl  bez pochyby pro každého velmi  náročný.  Ani  náš  spolek  nebyl  koronavirovou krizí
ušetřen. Díky nutným omezením jsme přišli o veškeré společenské akce, které nám obvykle vytváří
přibližně  70  %  příjmů.  Nebýt  dobrých  předchozích  let,  které  nám  umožnily  vytvořit  si  finanční
rezervu, tak bychom se letos potýkali s velkými problémy. 

Po překonané první jarní vlně se zdálo, že máme nejhorší období za sebou, a tak se náš spolek
pustil do plánované výstavby kapličky Sv. Huberta u křižovatky před ,,panskem“. Kapličku se zásluhou
především přítele Ladislava Morávka z Jilemnice (našeho dlouholetého člena) a Věroslava Zelenky ml.
a Věroslava Zelenky st. ze Svojku podařilo úspěšně dostavět. Nicméně na podzim, několik dní před
slavnostním  vysvěcením,  zasáhl  koronavir  podruhé  a  všechny  přípravy  a  samotné  vysvěcení  se
musely zrušit. Pevně ale věříme, že v nadcházejícím roce bude situace příznivější a dokážeme náš
úmysl dotáhnou až do samého konce. 

Zvěřinové hody jsme z důvodu opatrnosti raději nedělali, střelecká soutěž pro děti byla zrušena
těsně před konáním, jarní zkoušky psů byly taktéž zrušeny. Výroční členská schůze, která patří měsíci
březnu, se konala v provizorní formě v červenci. Podzimní hony probíhaly s minimální účastí a bez
tradičních zakončení na myslivně. Lednové naháňky na prasata, na kterých každoročně bývá okolo
70ti účastníků, s největší pravděpodobností také nebudou.

Přesto, že nebylo možné uskutečnit více než polovinu členských schůzí, které máme pravidelně
jedenkrát za měsíc, nás chuť do myslivosti neopustila. V letošním roce se do lovu srnčí zvěře zapojil
rekordní počet členů, za což jsem velice vděčný. Díky tomu se v naší honitbě snížil celkový stav této



zvěře a v budoucnu se to jistě projeví na nižších škodách v lesích. Nicméně stále platí, že je třeba
stromky před zvěří řádně ochránit, ať už patřičným nátěrem, nebo oplocením. Škody od divokých
prasat jsou v tomto roce zanedbatelné oproti letům minulým. Poděkování za to patří  především
myslivcům  z  honiteb  na  Kumburku,  Radimi  a  Jahodnice,  ve  kterých  v  minulém  roce  nastříleli
dohromady  téměř  neuvěřitelných  600  prasat.  Díky  tomu se  jich  do  zdejších  polí  na  jaře  vrátilo
přijatelnější množství. V důsledku toho máme letos zatím uloveno pouhých 24 kusů. 

Pevně věřím v brzké překonání těchto nelehkých časů. Všechna omezení, zákazy a další nařízení
nám všem přinášejí mimo komplikací také ale mnoho ponaučení a pokud jich využijeme a naučíme se
pracovat s tím, co máme a nebudeme jen naříkat a bědovat, o co jsme přišli, tak nám zase bude brzy
lépe.

Přeji Vám všem hezké prožití Vánoc a do nového roku optimismus, chuť do práce a především
pevné zdraví!         Lesu zdar! Radek Hadinec

Cvičení v zasedačce

Jóga
  Od 7.1.2020 tu každé úterý od 18 do 19hodin probíhalo cvičení jógy pod vedením paní lektorky
Hany Lamačové ze Svojku. Než zasáhla první vlna koronaviru, scházelo se nás kolem dvaceti a to ve
složení  hned  několika  generací.  Příjemné  cvičení  a  protažení  s  námi  absolvovaly  i  nastávající
maminky, neboť většina cviků byla vhodná i pro ně. Zacvičit si k nám přijížděly i zájemkyně ze Svojku,
z Paky a z Libštátu. Po letní prázdninové pauze se opět cvičilo, než zase přišlo omezení a zákazy.
Uvidíme,  jak  to  půjde  nadále,  ale  věřím,  že  pokud to  bude  v  rámci  opatření  možné,  že  chuť  si
společně a příjemně protáhnout těla nás neopustila.

Cvičení na čočkách
  Od začátku února  do poloviny  března se  každý čtvrtek  od 18 do 19.30 cvičilo  v  zasedačce na
balančních  čočkách  pod  vedením  paní  Ivety  Piryové  z  Košťálova.  Cvičení  za  doprovodu  českých
popových a rockových písniček se skládalo ze třech částí: nejprve zahřátí, následně posilování celého
těla a na závěr řádné protažení. Přestože do cvičení nebyly zahrnuty žádné poskoky ani tance, i tak
jsme se poctivě zapotily!

Oběma cvičitelkám moc děkujeme za jejich čas a ochotu sem dojíždět, neboť jsme si tady s nimi
mohly příjemně (někdy i náročně:-)) zacvičit!

Iveta Fišerová

Narodily se

V letošním roce se v naší obci narodili 3 kluci:
 Josef Šulc
 Štěpán Hadinec
 Patrik Janata

Děti  budou  přivítány  do  obce  v  rámci  Vítání  občánků,  jakmile  to  bude  vzhledem  k  vládním
opatřením možné a bezpečné. V tuto chvíli jim přejeme hlavně zdraví a ať dělají rodičům jen samou
radost!

Zdeňka Čeřovská



Významná jubilea našich občanů

Obecní úřad zajišťuje prostřednictvím Kulturní a sociální komise osobní gratulaci k 60., 65., 70., 75. a
80. narozeninám a od 80 let pak už každoročně.

Pro tento rok můžeme jmenovat:
 Dana Hadincová, 65
 František Morávek, 65
 Eva Foltýnová, 70
 Jana Václavíková, 70
 Josef Stříbrný, 70
 Jana Poličanská, 70
 Libuše Pánková, 75
 Karel Zajíc, 75
 Božena Horáková, 75
 Jiřina Janatová, 75

 František Janata, 80
 Josef Brož, 81
 Helena Mervartová, 81
 Marta Tichá, 83
 Josef Kříž, 85
 Josef Mervart, 88
 Stanislava Nosková, 89
 Jaroslava Kočárková, 90
 Věra Žalská, 90

Ještě jednou všem přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost a mnoho optimismu do dalších let!

Zdeňka Čeřovská

Kdo nás navždy opustil

 Věra Žalská
 Vladimíra Kovaříková
 Josef Brož

Věnujme jim tichou vzpomínku.   

Zdeňka Čeřovská

Rádi  bychom  vám  všem  v  závěru  roku  poděkovali  za  podíl  na
společném životě v Bělé. Velmi si vážíme všech, se kterými máme
možnost zlepšovat podmínky  života v naší obci. Děkujeme vám za
názory, za zájem o dění v obci i za činnosti, kterými tu dobrovolně
přispíváte  ke  zkvalitnění  života.  Přejeme  vám  příjemně  prožité
Vánoce a šťastné vkročení do nového roku. Buďme zdraví, šťastní a
spokojení…

Vaši zastupitelé



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 777 775 047
775 203 677

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

Týdně – 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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