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Ze stolu starostky
Vážení spoluobčané, tento rok utekl snad ještě rychleji, než ten předchozí. Jsem ráda, že vám
mohu skrze tyto řádky sdělit co se všechno letos událo v obci. Z kraje roku byla provedena
inventarizace, kde se hodnota majetku navýšila o 5.092.204,31 Kč. Celková hodnota obecního
majetku na začátku letošního roku byla bez mála 54 miliónů. Kontrola hospodaření a celkového
chodu obce z krajského úřadu byla hodnocena bez závad. Letos jsme měli i kontrolu na akci: cesta
pod Jírem…..bez závad. Kontrola Havarijního plánu obce….bez závad. Poplatky pro rok 2021 zůstaly
ve stejné výši. Na posledním zastupitelstvu v listopadu byl v rámci nové vyhlášky navýšen poplatek z
pobytu na 10,-Kč/ za osobu. Poplatek za odpad - na základě doporučení kontrolní komise, v nové
vyhlášce ponechán ve stejné výši 600,-Kč za rok. Výše poplatku za kabelovku a vodné se budou
stanovovat po inventarizaci z kraje roku 2022. I letos jsme přispěli spolkům: SK Jívan 20.000,- Kč;
včelaři 5.000,- Kč; diabetici 1.500,- Kč, MŠ Libštát na besídku za každé dítě trvale hlášené v Bělé 200,Kč.
V tomto roce se podařilo dokončit 3 akce, na které bylo žádáno o dotaci v minulém roce 2020.





IV. etapu obnovy vodovodu za cenu 3.068.525,-Kč s dotací 1.773.798,-Kč Byla provedena
výměna vedení v délce cca 813,5 m na hořením konci a kousek ještě v centru obce. Akci
provedla firma KrVaK.
10 lamp veřejného osvětlení v částce 250.672,-Kč s dotací 50%. Přibyly tak lampy na hřbitově,
u odpadového hospodářství a v lokalitě k Janatovým.
Obnova víceúčelového hřiště v obci Bělá stála 2.046.548,83 Kč, MMR nám přispělo dotací ve
výši 1.388.963,-Kč.

I v letošním roce 2021 jsme se pokusili podat několik žádostí o dotace:


Obnova vodovodu V. etapa. Cena dle projektu 4.098.707,-Kč Kč. Dotace nám již byla přiznána
v částce 1.554.480,-Kč.
 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Bělá – výměna světel. Dotace přiznána ve výši
400.000,-Kč. Cena dle projektu 800.000,-Kč.
Na tyto 2 akce musíme v brzké době provést výběrové řízení a sehnat zhotovitele. Přiznám se, že
mám trochu obavy. Za prvé, o kolik se zvedne vysoutěžená cena. Všichni víme, jak se cenově zvedá
materiál a doprava. A za druhé, zda budeme mít dostatek obecních peněz na financování. Aktuálně
máme na účtech a v pokladně něco málo přes 5 mil. Do rozpočtu chodí méně peněz než dříve. Z
těchto důvodů nebudeme v následujícím roce 2022 podávat žádné žádosti o dotace. Naší snahou
bude dokončit výše zmíněné akce. Takže, kdo ještě můžete, a nejste zde trvale přihlášeni, máte
možnost obci pomoci. Na každého z vás, chodí podíl na daních. Ročně to bývá cca 14.000,-/ občan
trvale v obci.
V rámci Mikroregionu Pojizeří budeme zakupovat společnou komunální techniku. U nás to bude
nový zahradní traktor, kde 50 % pokryje dotace. Zakoupen bude na jaře příštího roku.
Obec Bělá patří mezi obce s nejvyšší nezaměstnaností v okrese Semily. Podařilo se nám z
pracovního úřadu zaměstnat už 2 místní občany. Na oba dostáváme dotaci. Pracují na zkrácený
úvazek.
Letos jsme vydali Řád veřejného pohřebiště. Jeho znění bude na webu a necháme ho i v podobě
velké cedule umístit ke vstupu na místní hřbitov. Poplatek z hrobů je do roku 2022. Od roku 2023 se
bude opět platit na další 5-ti leté období.
Zrušili jsme pevnou linku na obci. Využívala se jen po dobu úředních hodin, což bylo velice
nákladné. A stejně...kdo chtěl, volal mi na mobil. Hodiny na obecní budově už dosloužily. Máme
objednané nové, bohužel dodací lhůty jsou dlouhé.
Každý rok je jiný. Ač se snažíme, ne vždy se podaří vše, co si naplánujeme. Co jme nestihli letos nás
čeká hned po novém roce.
Letos jsem měla tu čest přivítat do obce 8 narozených bělských dětiček. Bylo to milé setkání, plné
radosti a pohody. K úžasné atmosféře přispělo i občerstvení, kdy jsme poseděli a hned neodcházeli
domů. Moc krásný okamžik pro mě byl svatební obřad…. moje první oddávání v Bělé pod širým
nebem. Ve stejný den jsem mohla být na rozhraní sousedních obcí u příležitosti vysvěcení překrásné
kapličky sv. Huberta. Začátkem září jsme si to společně užili při slavnostním otevření víceúčelového
hřiště. Bohužel vánoční koncert a rozsvěcení stromu vlivem aktuálních opatření už nemohlo
proběhnout. Věřím, že se to zlepší. Věřím, že už brzy nastane doba, kdy se společně budeme
potkávat a bavit, radovat a užívat si společně bez obav o sebe a okolí.
Přeji vám to, co člověk nejvíc potřebuje – zdraví. To, co člověk stále hledá – štěstí. A to, bez čeho
se nedá žít – lásku. Krásné Vánoce a šťastný nový rok! Vaše starostka.
Alena Mihulková

Vodovod
Tento rok se nám podařilo opět vodovod nejen částečně obnovit, ale také
rozšířit. Největší akce bylo dokončení 4. etapy obnovy vodovodního řadu v
oblastech z louky u Kočových za hospodou k trati, druhý úsek od Milana
Brože až na konec k Mihulkovým a kolem Tondy Brože k Nykodýmovým.
Nejzávažnější skrytá závada na starém potrubí, zjištěná při realizaci, byl
prasklý T kus na přípojce.
Další významnější závada byla na šoupěti k Agru, kterou jsme odhalili při
připojování nového vodojemu. Tím se dostávám k druhé významné akci a to
je dokončení výstavby druhého vodojemu. Náklady na stavbu šly na vrub
stavby kravína a napojení je realizováno dle sepsaných smluv, tedy plnění
přepadem z obecního vodojemu a obec má možnost nový vodojem použít pro dodávku vody
občanům. Napojení vodojemu a jeho finální čištění realizovala firma KRVAK, která nám realizovala
části obnovy vodovodního řadu, tedy je vše v pořádku. Vodojem má kapacitu 80m3, což je

dvojnásobek obecního. Hlavní výhoda je větší okamžitá kapacita vody, tedy když se něco stane na
vrtu, nebo by se na hydrant připojili hasiči, máme významnou rezervu. Dále je velká výhoda, že kvůli
čištění vodojemu nemusíme přerušovat dodávku vody, ale vodojemy v odstávce vystřídat. V rámci
této akce jsme také rekonstruovali a zefektivnili strojovnu. Odstranili jsme nepoužívané větvě,
doplnili napojení kravína a odvzdušňovací ventil k přečerpávačce. Troufám si tvrdit, že je strojovna
vodojemu na dlouho vyřešená.
Poslední zásadní akce byla na vrtu, opět díky
poruše. Na záložní nautile, v nadzemní části, praskla
převlečná matice. To způsobovalo průsak a voda tekla
po vnějšku trubky zpět do vrtu. Zde nám opět pomohla
firma KRVAK, která situaci velice elegantně a funkčně
vyřešila.
Nyní bych si dovolil vyslovit prosbu. Vodovodní řad
je velice drahé zařízení, které slouží k dopravě pitné
vody ke každé domácnosti s přípojkou. Je tedy nutné,
abychom se k tomuto potrubí chovali ohleduplně. Zákon stanovuje ochranné pásmo vodovodu 1,5m
na každou stranu od trubky v zemi. To znamená, že v tomto pásmu se nesmí stavět žádné stavby ani

skladovat materiál. Chápu, že v některých případech je to těžké, obzvlášť když vede potrubí dvorem,
nic méně je nutné brát v potaz, že v případě poruchy musíme do těchto míst dostat bagr nebo
alespoň dělníka. Pokud je v tomto místě narovnané dříví nebo nová kůlna, je to problém včetně
odhalení poruchy, která pod takovou stavbou není vidět. Každá taková stavba samozřejmě zatěžuje
zeminu nad trubkou a může vyvolat tlak nebo sedání zeminy, který způsobí poškození trubky.
Vodovod je z větší části po rekonstrukci, tedy prosím vezměte výše uvedené v potaz, ať nám investice
za téměř 20 miliónů dlouho vydrží.
Akce na příští rok
- Instalace elektroniky k přečerpávačce a vodojemu Agro (řízení, měření hladiny, průtoku)
- Realizace 5. etapy obnovy řadu (od mostu u F. Mazánka st. kolem vrtu až pod Zajícovi a od
hospody přes žabárnu až za Rulcovi) Akce bude záviset na stavu pokladny, protože ceny
materiálu jsou nyní až 3 násobné
- Oprava šachty mezi strojovnou a jímkou obecního vodojemu (vnější izolace proti průsaku a
promrzání a oprava vnitřního povrchu)
Martin Mihulka

Komunikace
Obec Bělá na základě usnesení zastupitelstva požádalo KSSLK o změnu zimní údržby a to
konkrétně ve změně z inertního postupu (písek se solí) na chemický posyp (solení). Ač to původně
vypadalo jako pouhá formalita, tak realita nakonec je jiná. Naše žádost byla v letošním roce
zamítnuta a to z důvodu „Vzhledem ke skladovacím kapacitám zhotovitele Silnice LK a.s., který
prování zimní údržbu v oblasti Jilemnicka, není v současné době možné provést rozšíření chemických
úseků. Zhotovitel pro další sezónu plánuje navýšení skladových kapacit soli v této oblasti a v případě
navýšení těchto kapacit, by KSSLK provedla tuto změnu od následující zimní sezóny 2022/2023“. Tato
změna je velmi žádaná a panuje na ní i shoda se starosty ze Svojku a Libštátu, takže se ji opětovně
pokusíme prosadit.
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. V letošním roce byly zakoupeny 4 nádoby na zimní posyp a
byly umístěny do občany vyhodnocených lokalit. Tři kusy jsou rozmístěny na komunikaci od
Kosinových k Jírovým a jeden u Fr. Mazánka.
V podzimních měsících došlo k úpravě obecní zeleně a i prořezu náletové zeleně v okolí obecních
cest. Práce provedli obecní pracovníci a musím říct, že některé lokality opravdu prokoukly. Dále byla
na cestě ke hřišti vyzkoušena gumoasfaltová zálivka, kterou byla zalita zvětšující se prasklina v cestě
pod J. Podzimkem. Na jaře vyhodnotíme, zda došlo ke stabilizaci stavu.
Tomáš Žalský

Odpady
Tento rok pro nás v oblasti odpadů nezačal dobře. V noci z 15.1. na 16.1.2021 někdo s největší
pravděpodobností nasypal do černého kontejneru na stanovišti na dolním konci horký popel. V
brzkých ranních hodinách 16. 1. 2021 tak došlo ke vznícení obsahu černého kontejneru, následnému
rozšíření požáru na všechny kontejnery na stanovišti a ke značnému poškození přístřešku nad

kontejnery. Tento požár vydržel jen kontejner na sklo, který byl mimo přístřešek, všech 6 ostatních
kontejnerů zcela shořelo. Na přístřešku vznikla škoda 96 800 Kč.

Následovalo vyšetřování Policí ČR a naše nutná součinnost jak s firmami Marius Pedersen a EKOKom, tak i s orgány činnými v trestním řízení. Několik desítek telefonátů, emailů i nutnost osobního
podání svědectví na Policii ČR v Lomnici nad Popelkou, zabralo spoustu cenného času jak starostce,
tak mně. Výsledek vyšetřování je: „Odloženo, pachatel neznámý.“ Což se dalo očekávat. Děkuji tímto
starostce Aleně Mihulkové, která velmi rychle zajistila nové kontejnery a Jaroslavu Müllerovi, který tu
celou spoušť uklidil. A prosím toho, kdo tento zcela nepochopitelný čin provedl, aby si sáhl do
svědomí a když už nic jiného, tak alespoň toto v budoucnu již neopakoval.
Jako okamžité opatření jsme na stanovištích dolní konec a po OÚ vyhradili místo, kde lze popel
sypat přímo na zem. Je přísně zakázáno sypat popel do černých kontejnerů!!! Využívejte určených
míst na popel a sypte ho tam. Je to pro vás jednodušší, než zvedat kbelíky a popelníky do výšky a
sypat popel do černého kontejneru.
Jako systémové opatření proti tomu, abychom pro případné další problémy měli důkaz pro Polici
ČR, zastupitelstvo rozhodlo o instalaci kamer na všechna odpadová hospodářství. Jelikož je tato
instalace poměrně technicky náročná, musely nejprve proběhnout přípravné kroky (např. instalace
sloupu veřejného osvětlení pod OÚ). Dále musí proběhnout úpravy ve 2 domečcích kabelové televize,
kde se bude signál z kamer přijímat. Na začátku prosince jsem všechny požadavky na instalaci kamer
předal firmě Vlček-net, která instaluje i kamerové systémy. Všechna stanoviště jsme si prošli. Pan
Vlček by měl přes Vánoce zpracovat cenovou nabídku na instalaci kamer na 3 odpadová hospodářství
+ 3 do areálu u fotbalového hřiště, které budou sledovat nově zrekonstruovaný kurt. Následně
zastupitelstvo rozhodne o realizaci.
I letos jsem zorganizoval akci kominík. Ve dnech 8. a 9. 10. přijel na pozvání OÚ p. Jelínek z Nové
Paky. Revize komínů a čištění proběhlo celkem u 39 zájemců (v roce 2020 to bylo 30), za velmi
výhodnou cenu 360 Kč. 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 a na cedulích umístěných na odpadových hospodářstvích). Děkuji i těm, kteří
dojedou na jiné odpadové hospodářství, pokud zjistí, že kontejnery jsou plné. Tímto krokem
pomáháte zaplnit všechny kontejnery rovnoměrně a maximálně využít svozovou kapacitu. Ti kdo
nerespektují pravidla třídění a pořádku na odpadových hospodářstvích, vyzývám aby se nad svým
chováním zamysleli a začali je respektovat.
Michal Ježek

Kabelová televize
Tento rok je po několika předchozích první, kdy nejsme tlačeni do velkých akcí typu přechodu na
nový televizní vysílací standard. Proto tento rok proběhl z pohledu investic velmi klidně. Jedinou
neplánovanou investicí byla instalace filtrů pro příjem pozemního televizního vysílání. Tento krok
bylo nutné udělat z důvodu rozšiřování pokrytí mobilním vysokorychlostním internetem. Toto
mobilní vysílání je velmi blízko televiznímu vysílání a může způsobovat rušení. Celá akce vyšla na
1 860 Kč a firma Thomass Group a.s. ho provedla při pravidelném ročním servisním zásahu, tudíž
jsme ušetřili na dopravě. V roce 2021 došlo k připojení 2 nových objektů na kabelovou televizi a 3
byly odpojeny.
Těsně před Vánoci jsme obdrželi informaci o tom, že některé televizní stanice budou zdražovat v
následujících letech poplatky za své vysílání. O výši poplatků pro občany bude zastupitelstvo
rozhodovat až po kompletní účetní uzávěrce roku 2021.
Jsem velmi rád, že nám kabelová televize slouží a že se podařilo rozšířit službu o poskytování
internetu. Těší mě i velký zájem o tyto služby a doufám, že si nyní užijeme několik klidnějších let, kdy
nebudeme muset neustále přelaďovat televize a set top boxy, kvůli technologickým změnám ve
vysílání.
Michal Ježek

Internet
V roce 2021 bylo provedeno připojení dalších zájemců o internet přes kabelovou televizi. Vlivem
covidové pandemie nakonec proběhlo až v létě. Na internet byly připojeny 3 objekty. Vypadá to, že
ten kdo se k obecnímu internetu chtěl připojit, tak již učinil, proto v roce 2022 nebude probíhat výzva
k připojení nových zájemců. Pro přehlednost uvádím současný ceník poskytovaného internetového
připojení:

•

rychlost 16 Mbit/s – 348 Kč

•

rychlost 36 Mbit/s – 468 Kč

•

rychlost 58 Mbit/s – 588 Kč

Na základě dohody se starostkou bych rád připomněl podmínky, za kterých je internet v naší
kabelové televizi provozován. Tyto podmínky byly několikrát vysvětleny na veřejných jednáních ať už
standardního zastupitelstva, tak i speciálních sezení, když jsme dělali první vlnu připojování.
Vzhledem k tomu, že to proběhlo před několika lety, je správné si pravidla připomenout:
•

Internet s výše garantovanou rychlostí Vám může být poskytnut pouze v případě, že
máte přípojku na kabelovou televizi (lze poskytnout i bezdrátové připojení, které je však
pomalejší a méně spolehlivé)

•

Kabelová televize a internet jsou šířeny jedním kabelem, přičemž signál kabelové
televize není možné odfiltrovat a ponechat jen internetový signál. Z tohoto důvodu
musíme z pohledu zákona platit poplatky za kabelovou televizi za každou aktivní
přípojku. Pro občany z toho vyplývá, že ten kdo chce využívat internet musí platit i za
kabelovou televizi. Ten kdo internet nevyužívá, platí jen za kabelovou televizi.

Pro jistotu připomínám telefonní číslo na p. Vlčka v případě poruchy internetu: 774 096 473. Toto
číslo najdete i v přehledu na konci tohoto občasníku.
Michal Ježek

Veřejné osvětlení
V roce 2021 jsme realizovali na základě dotace z Libereckého kraje projekt výměny 10 lamp
veřejného osvětlení. Celkové výše nákladů na tuto akci byla 250 672 Kč, z čehož dotace činila
125 336 Kč. V této etapě rekonstrukce veřejného osvětlení se nám podařilo vyměnit následující
lampy:

•
•
•
•
•

4x hřbitov – 2 lucerny místo současné 1 železné lampy se starou sodíkovou výbojkou, 2x nová
lucernička na márnici (jedna je vpředu a druhá vzadu)
1x nová lampa odpadové hospodářství pod OÚ
3x nová lampa na cestě od hospody k Jantovým
1x nová lampa naproti paní
Kočárkové
1x křižovatka u Civiše

Jelikož jsme při rekonstrukci márnice,
před cca 4 lety již mysleli na to, že
budeme instalovat osvětlení na vnější
fasádu i uvnitř, máme nyní možnost
venkovní osvětlení na márnici i vypínat a
navíc máme uvnitř zásuvku na 230 V.
Díky tomu může obecní pracovník na
hřbitově používat i elektrické nářadí pro
údržbu. Jsem i velmi rád, že osvětlení na
hřbitově bylo naprostou většinou
občanů a všemi zastupiteli zhodnoceno
velmi pozitivně. Doufám, že nám bude
bez problémů sloužit dlouhá léta.

Letos jsme také podali dotaci na komplexní výměnu všech zbývajících svítidel na lampách
veřejného osvětlení (hodnota akce 800 000 Kč, z čehož dotace by měla být 400 000 Kč). Tuto dotaci
jsme získali a v roce 2022 ji budeme realizovat. Díky této výměně již v obci nebude žádná sodíková
výbojka a nebo klasická LED žárovka, ale pouze profesionální LED svítidla, která mají naprosto
minimální poruchovost. Používat budeme LED světla s označením teplá bíla, která mají velmi
příjemné světlo blížící se klasické žárovce (tato svítidla již nyní můžete vidět instalovaná na cestě od
hospody směrem k Janatovým, nebo u odpadového hospodářství pod OÚ). Zároveň bych chtěl, aby
firma realizující rekonstrukci odpojila veřejný rozhlas a zkontrolovala vedení pro veřejné osvětlení.
Věřím, že díky tomu nalezneme příčinu výpadků veřejného osvětlení, především na hořením konci.
Veřejné osvětlení má bohužel velmi často výpadky, které nyní nelze zcela vyřešit. Omlouváme se za
tyto komplikace. Jako dočasné opatření mám dohodu s obecním pracovníkem J. Müllerem, že každé
ráno při nástupu do práce zkontroluje jističe veřejného vysvětlení a provede případné nahození.
Nečekaným výdajem byla oprava veřejného osvětlení na dolním konci a do Polska. Vlivem silného
větru, který se prohnal létě přes Polsko a kolem Mazánkových, došlo k popadání stromů do drátů.
Muselo být opraveno celé vedení veřejného osvětlení od železničního mostu u p. Mazánka st. až do
Polska s nákladem v celkové výši 47 733,29 Kč.
V prosinci také proběhla velká oprava cca 6 lamp a prořezání zeleně, která prorůstala do osvětlení
a drátů. Tuto opravu prováděla dodavatelsky firma Rydval z Lomnice nad Popelkou společně s naším
obecním pracovníkem.
Rád bych také poděkoval za pomoc při údržbě veřejného osvětlení panu Karlu Zajícovi st. a
obecnímu pracovníkovi Jaroslavu Müllerovi.
Michal Ježek

Víceúčelové hřiště
Na jaře letošního roku se podařilo zrealizovat rekonstrukci víceúčelového hřiště. Hřiště bylo již
delší dobu v nevyhovujícím stavu, kdy bylo využíváno sporadicky a spíše jako dopravní hřiště pro
malé děti učící se jízdě na kole. Na rekonstrukci se obci podařilo získat dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj a to ve výši 1.388.963,-Kč, což tvoří cca 68% z akce. Zbytek doplatila obec a to ve výši
657.586,-Kč.
Ve výběrovém řízení zvítězila firma Linhart spol. s r.o. Při konzultaci zhotovitel upozornil, že by
bylo vhodné vykácet vzrostlou zeleň v blízkosti hřiště, protože padající listí a obecně nečistoty ze
stromů by velmi ztížily následnou údržbu. Oslovený vlastník Povodí Labe nám vyšel vstříc a stromy
pokácel ještě před zahájením stavebních prací.
Vlastní stavební práce se skládaly z demontáže starého oplocení, rekonstrukce stávajícího
betonového pasu, který je nyní využíván jako lavička, rekonstrukce obvodového obrubníku a výstavby
nové tenisové stěny a nového oplocení. Dále byly postaveny dva sloupy pro světla s el. přípojkou z
fotbalových kabin a přívod pro kamerový systém. Pro položení umělého povrchu byl využit stávající
asfaltový povrch připravený z let minulých, kdy se již o rekonstrukci uvažovalo. Na hřišti je položena
„umělá“ tráva, na tenisovou stěnu byl instalován basketbalový koš. Hřiště lze tedy využívat ke hraní
tenisu, nohejbalu, volejbalu, malé kopané, nácviku basketbalu. Vzhledem k nutnosti provedení
kolaudace a jejímu částečnému zdržení došlo k oficiálnímu otevření dne 3.9.2021. O otevření, které
bylo spojeno s pálením vatry a večerní pobavou, byl poměrně velký zájem veřejnosti. Děti si užily

skákací hrad, jízdu na poníkovi, zahrály si volejbal a vyzkoušely si basketbal. Všichni si užili pobavu při
hudbě Petra Červéného se zpěvem Jiřího Broula.
Hřiště je volně přístupné pro každého návštěvníka od 6:00 do 22:00. Primárně je hřiště nastaveno
na tenis a nohejbal. V případě potřeby výměny sloupků a sítě na volejbal nebo domluvení si osvětlení
je nutné se domluvit 1 den dopředu v současné době u místostarostů nebo starostky (viz telefony na
konci občasníku).

Aby nám hřiště vydrželo co nejdéle, je nutné při užívání dodržovat provozní řád uvedený na
vstupní brance. Zmíním zde nejdůležitější body:
•

zavírat branku a s tím souvisí zákaz vstupu psů a jiných mazlíčků

•

vstup pouze ve vhodné a čisté obuvi (zákaz treter, kopaček, apod.)

•

zákaz vjezdu na kole, odrážedle apod.

•

zákaz lezení po obvodových sítích

•

zákaz používání ostrých předmětů v prostoru hřiště

•

zákaz vnášení nápojů v otevřených nádobách, odhazování žvýkaček apod.

•

po ukončení činnosti po sobě uklidit a hřiště uvést do původního stavu a zavřít branku

•

v případě zjištění/způsobení škodné události nahlásit na OÚ

Hřiště je z důvodu ochrany obecního majetku monitorováno a bude monitorováno kamerovým
systémem. Záznam slouží pouze k případnému dohledání viníka škodné události.
Tomáš Žalský

Obecní lesy
Rok 2021 jsme začali vyžínáním osázených pasek. Až do července to vypadalo, že nebude v lesích
třeba větších zásahů. Bohužel v druhém červencovém týdnu nám silně zafoukalo a popadalo či bylo
poškozeno cca 30 m3 dřevní hmoty. K likvidaci této kalamity dochází dodnes. Díky relativně mokrému
roku se kůrovec zbrzdil a tak jsou škody v obecních lesích minimální. Vytěženo bylo cca 12 m3, což je
o proti předchozím rokům zanedbatelné množství.
V roce 2022 plánujeme dotěžit část lesa po Frelichovými, kde zůstalo cca 150-200 m3. Pod
vzrostlými stromy se nachází velké množství náletových stromků, které potřebují světlo k růstu.
Jelikož se při těžbě vyrobí také palivové dřevo, bude možnost si od obce toto dřevo za aktuální ceny
palivového dřeva koupit. Případní zájemci nechť se hlásí u Michala Ježka do 31.1.2022.
Rád bych pochválil lesního hospodáře Petra Šolce, že se obecním lesům věnuje a pravidelně je
chodí kontrolovat.
Karel Zajíc ml.

Knihovna
I naší knihovnu letos postihla pandemie COVID-19. Přestože většina knihoven v ČR byla díky
vládním opatřením během roku několikrát zcela uzavřená, u nás knihovna fungovala a to ve zvláštním
režimu. O knížky se žádalo po telefonu, knihovnice paní Mervartová je pak připravila a vydala za
dodržení všech proti covidových opatření. Čtenáři a čtenářky tak v době, kdy museli být nuceně
doma, mohli číst veškeré druhy literatury z naší knihovny a zkrátit si tak dlouhou chvíli. Pravidelně se
střídalo cca 13 stálých čtenářů. Navíc obecní pracovník J. Müller vždy ochotně přivezl nové knížky ze
Semil, takže bylo stále možné číst něco nového.

Děkuji tímto naší knihovnici paní Mervartové za dodání podkladů k tomuto článku. Obecní úřad
také děkuje za obětavou činnost za celý rok 2021. Přejeme paní Heleně Mervartové hodně zdraví a
elánu do dalších let.
Knihovna je otevřena každou středu 15:00 – 17:30 hod. a těší se na vaši návštěvu.
Michal Ježek

Kulturní život
I letošní rok se nesl v duchu omezení či úplných zákazů různých akcí. Přesto jsme se snažili
využívat možných příležitostí, aby to co nejméně poznamenalo kulturní život tady v Bělé.
Bohužel jsme nemohli uspořádat jarní posezení důchodců, namísto toho jsme alespoň před
Velikonocemi obdarovali naše občany starší 65ti let balíčkem a květinou.
Vítání občánků
V neděli 6. června dopoledne proběhlo slavnostní přivítání našich osmi nejmenších občánků v
příjemné atmosféře s drobným občerstvením. Po přivítání paní starostkou obdržely všechny děti
dřevěné kostky, pamětní list, minci a příspěvek na botičky. Maminky dostaly květinu. Po té jsme si
společně připili na zdraví a šťastný život našich nejmenších a vyfotili se.
Setkání důchodců
V pátek 13. srpna od 16h jsme uspořádali posezení pro důchodce. Jednalo se o setkání po více jak
roce a společně si popovídat a pobavit se přišlo zhruba 35 lidí. Ke kávě jsme si dali domácí roládu a k
večeři se podávalo vepřové na paprice od Pepy Šulce. Přišla mezi nás i Věra Bucharová a udělala nám
několik vzpomínkových fotografií, za což jí děkujeme.

Přátelské posezení s otevíráním víceúčelového hřiště
V pátek 3. září navečer jsme společně otevřeli nové víceúčelové hřiště. Ke slavnostnímu otevření
jsme, kromě bohatého občerstvení z místních zdrojů, zajistili pro děti velký skákací hrad a projížďky
na koníkovi. K poslechu i k tanci nám moc pěkně zahrál Jirka Broul s kapelou. Po přivítání a proslovu
paní starostky si většina zastupitelů spolu s dalšími zájemci zahrála volejbal a v míčových hrách se
pokračovalo až do noci. Po 21h se zapálila hranice, coby pálení čarodějnic, které kvůli restrikcím na
jaře nemohly být. Akce se zúčastnilo více jak 150 lidí. Nálada byla skvělá, tančilo se, zpívalo se, pivo i
něco tvrdšího teklo proudem, že se obsluha ve stánku za celý dlouhý večer nezastavila. Děkujeme
všem, kdo jste se účastnili!
Oslavy 150 let trati Trutnov – Velký Osek
O víkendu 18. – 19. září
proběhly oslavy 150 let
trati Trutnov – Velký Osek.
K této příležitosti jsme v
sobotu
ráno
dolení
zastávku i vyzdobili. Mnozí
z vás oslav využili a svezli
se historickými parními
vlaky, které po celý víkend
naší obcí projížděly.

Videoprojekce – Kozí dech tour
V pátek 5.11. nás opět přijela navštívit
trojice nadšených cestovatelů z nedaleké
Mříčné. Tentokrát se kluci přijeli pochlubit
svými zážitky z cesty na mopedech okolo
Slovenska, kterou absolvovali minulý rok v
září. Amatérské záběry zpracované do
téměř
profesionální
kvality,
okomentované
slovy
odpovídajícími
aktuálním emocím, opět bavily plnou
zasedačku diváků. Kromě kulturního
zážitku za dobrovolné vstupné se mohli
přítomní za lidové ceny občerstvit gulášem
a zákusky z našich domácích kuchyní.
Podzimní setkání důchodců
V pátek 12.11. od 16h se nám podařilo uspořádat podzimní posezení důchodů. Jednalo se o
termín doslova za minutu dvanáct, protože epidemiologická situace se rapidně zhoršovala a začínaly
se vydávat omezení a zákazy. I to mělo zřejmě vliv na menší účast, kdy se sešlo kolem 25 lidí. Na
kytaru a na harmoniku nám přišel zahrát Jára Podzimek, což bylo velmi milým zpestřením. Sice byla
účast malá, za to ale velká zábava, že poslední hosté odcházeli v pozdních nočních hodinách. I jídlo

bylo výborné, o které se jako již tradičně krásně postaral Pepa Šulc, tentokrát nám uvařil mexický
guláš. Járovi i Pepovi moc děkujeme!
Rozsvěcení vánočního stromu
Na letošní 1. adventní neděli jsme pro vás měli naplánovaný koncert v kostele, poté občerstvení a
společné rozsvícení vánočního stromu s ohňostrojem. Postupné zpřísňování nás donutilo zrušit
nejprve koncert a o dva týdny později jsme byli nuceni zrušit i občerstvení s ohňostrojem. I tak se nás
ale v neděli 28.11. kolem 18. hodiny sešlo více jak 40, abychom alespoň za zvuku koled společně
rozsvítili náš vánoční strom. Děkujeme!
Mikuláš, andělé, čerti
V neděli 5.12. v podvečer
navštívil Mikuláš se dvěma anděly a
třemi čerty 15 bělských domácností,
aby zkontroloval, zda děti plní sliby
z minulého roku. Dle našich
informací si ani letos čerti do pekla
nikoho neodnesli a naopak všechny
děti, které mikulášská výprava
navštívila, dostaly od andílků
pořádnou
nadílku
dobrot.
Děkujeme, že držíte tradici!

Ještě jednou děkujeme vám všem, kteří jste nám byli jakkoli nápomocni… že pomůžete, že přijdete,
že se pobavíte! :-)
Iveta Fišerová a Zdeňka Čeřovská

Hasiči
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás seznámit s činností bělských hasičů v roce 2021. Bohužel
podstatná část letošního roku nebyla kvůli pandemii Covid – 19 vůbec příznivá na hasičské události,
jakými jsou kulturní akce, různá setkávání, tréninky či soutěže. Díky tomu byly začátkem roku zrušeny
kulturní akce, proto se nekonal tradiční
ples ani karneval ve Svojku. Přálo
alespoň počasí, a proto jsme druhý
únorový týden využili k zalednění
tenisového kurtu. Nejdříve bylo ale
potřeba celou plochu vyhrnout od
patnácti
centimetrové
sněhové
pokrývky. Toho se hned v pondělí s
hrably a lopatami ujali Fišerovi, D.
Novotná a M. Hadinec. Nakonec jim
práci ulehčil M. Podzimek, když více jak
polovinu plochy vyhrnul zimní frézou. A
následovalo několikadenní kropení

vodou z Olešky pomocí kalového i plovoucího čerpadla, a to mnohdy až do pozdních nočních hodin,
které zajišťoval M. Fišera, M. Novotný a M. Hadinec. Přestože se jednalo o mrazivý týden, silné
sluneční paprsky, přitahované černým asfaltem, bohužel nepřály tomu, aby byla celá plocha řádně
pod vrstvou ledu, a tak přes den byly porůznu vytáté velké fleky. Od čtvrtka do úterý se už ale mohlo
bruslit. Účast byla hojná a krom běžných bruslařů, především z řad dětí, na led vjeli i příznivci hokeje.
Přes víkend se pak ještě pro zkvalitnění ledu kropilo hasičskou cisternou, toho se účastnili především
J. a Z. Brožovi, Š. Bandžuch, P. Žalský a F. Mazánek.
Prvním ostrým výjezdem byl pro naši jednotku 16. leden, kdy jsme vyjížděli na oznámení z Kopisu
k hořícím kontejnerům v dolní části obce u Mazánků. Vlivem žhavého popela, který tam někdo
nasypal, došlo k zahoření obsahu a tím ke vznícení, následně se vzňaly i okolní kontejnery. Bohužel i
přes rychlý zásah jich shořelo všech šest.
19. června jsme zavítali do Libštátu na oslavy výročí 140. let od založení sboru. Naši hasiči soutěžili
v kategoriích: muži, ženy, 1x mladší děti, 1x starší děti a přípravka. O soutěžích, výsledcích a akcích
dětí si můžete přečíst v článku vedoucích mládeže.
30. června jsme vyjížděli ke spadlému stromu přes komunikaci.

14. července byl vlivem velmi silného větru vyhlášen výjezd z Kopisu na spadlý strom na dům č.p.
81. Spadlý strom se nám podařilo rychle zlikvidovat s ohledem na minimální škody na objektu a
jednotka pokračovala až do ranních hodin na zprůjezdnění komunikace až do Libštátu. Za svoje
funkční období nepamatuji takto časově i fyzicky náročný výjezd.
4. listopadu vyjížděla naše jednotka k taktickému cvičení do Tample. Cvičení bylo zaměřeno na
požár v bývalém kravíně se záchranou osob. Naše jednotka simulovala ochlazovaní objektu.
Bohužel ani ve druhé polovině roku se kvůli další vlně pandemie nemohly konat veřejné akce jako
je vánoční rozsvěcení stromu nebo dětská besídka, které obvykle spolupořádáme nebo na nich
vypomáháme.
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 2021
Rok 2021 byl rokem, který byl pro nás všechny opět rokem neobvyklým. Kvůli pokračujícím
omezením v souvislosti s virem Covid-19 se neuskutečnily tradiční hasičské akce a mnohé soutěže. I
přes tento nezvyklý počátek roku, jsme všichni plni naděje očekávali, jaké výzvy nám tento rok
přinese.
Na začátku června jsme se po
delší pauze opět setkali a začali pilně
trénovat na tradiční okrskovou
soutěž, která se konala 16. 6. 2021 v
Libštátě. Na tuto soutěž jsme
trénovali se třemi družstvy dětí, a to
s přípravkou, mladšími a staršími
dětmi. Na soutěži se děti snažily
předvést to nejlepší, co zvládly
natrénovat. Družstva dětí si z
Libštátu odvezly další zkušenosti a
velmi pěkné výsledky. Mladší i starší
družstvo dětí se umístilo na druhém
místě. Družstvo přípravky, tedy
našich nejmenších dětí (3-5 let), také
předvedlo povedený požární útok i
štafetu a dokázali tak přítomné
diváky i soutěžící překvapit svým
výkonem.

Výsledky okrskové soutěže v Libštátě:
Starší mládež
Poř.

Družstvo

LP

PP

PÚ

Poř.PÚ

Štaf 1

Štaf 2

Poř. št.

Součet

1

Kundratice

31,1

32,0

32,0

1

57,3

59,9

2

3

2

Bělá

49,5

48,3

49,5

3

51,3

54,8

1

4

3

Svojek

28,2

32,4

32,4

2

62,1

63,8

3

5

Mladší mládež
Poř.

Družstvo

LP

PP

PÚ

Poř. PÚ

Štaf 1

Štaf 2

Poř. št.

Součet

1

Košťálov

28,3

26,1

28,3

1

69,5

84,0

2

3

2

Bělá

32,2

34,8

34,8

3

63,3

77,2

1

4

3

Svojek

27,3

31,9

31,9

2

73,1

96

3

5

Přípravka
Poř.

Družstvo

LP

PP

PÚ

Poř. PÚ

Štaf 1

Štaf 2

Poř. št.

Součet

1

Bělá

57,5

65,3

65,3

1

156,3

95,6

1

2

Na konci srpna jsme
podnikli
jednodenní
výlet s procházkou po
Klokočských skalách a
také jsme zavítali do IQLandie v Liberci, kde si
děti
užily
zábavné
odpoledne.
V září jsme po
prázdninové
pauze
začali s přípravou na
podzimní část soutěží a
to na závody hasičské
všestrannosti. Proběhlo
několik tréninků, kdy děti pilně trénovaly střelbu, uzle, značky a další vědomosti a dovednosti.
V Sobotu 16.10 jsme se zúčastnili závodů hasičské všestrannosti ve Vysokém nad Jizerou. Na
soutěž jsme jeli s mladšími a staršími dětmi a s družstvem dorostu. Této soutěže se zúčastnil velký
počet družstev. Děti v početné konkurenci dosáhly pěkných umístění. Mladší děti se umístily na 14.
místě ze 24 družstev, starší děti byly na 11. místě ze 43 zúčastněných družstev a dorost byl na 1.
místě v kategorii smíšených družstev. Na závěr tréninkové sezóny proběhlo 22. října „pouštění draků“
na fotbalovém hřišti.
I přes tento opět neobvyklý 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 umožnili s dětmi
trénovat i v této době. Děkujeme a přejeme všem krásné svátky a hlavně zdraví, klid a pohodu v
novém roce. Vedoucí mládeže Jana Foltýnová, Jana Žalská, Hana Vedralová, Věra Bucharová ml.
Za vedoucí mládeže sepsala Věra Bucharová ml.

SK Jívan Bělá
Jarní část ročníku 2020-2021 skončila dříve než začala. Po „covidové“ zimě sice hráči začali s
přípravou na jaro, ale postupně jsme byli nuceni zrušit výroční schůzi, poté byly odloženy utkání
prvního kola poháru a následně byl odložen start soutěže. Utkání se dále odkládala a nakonec byl dne
4.5.2021 ročník 2020-2021 definitivně ukončen. Ač bylo rozhodnuto, že nikdo nebude postupovat ani
sestupovat, tak ke změnám nakonec došlo - některé kluby se nepřihlásily do stávající soutěže a
rozhodly se pokračovat v soutěžích nižších. Jednotlivé soutěže bylo nutné doplnit na požadovaný
počet. Takto „postoupily“ Lomnice, Velké Hamry „B“ a Hejnice do krajského přeboru, do I.A třídy
„sestoupila“ Chrastava a z I.B třídy „postoupily“ Semily a Česká Lípa.
Po letní pauze začala příprava na nový ročník, kdy se Bělá opět přihlásila do I.A třídy. K prvnímu
utkání jel Jívan do Pěnčína (Lb). Již při prvním utkání jsme měli zraněného Kázmera, Šimůnka a
dlouhodobě byl zraněný Láďa Pavlata. Vyhecované utkání se přelévalo z jedné strany na druhou a
když jsme v 90. minutě vstřelili vítězný gól na 3:2, tak domácí fanoušci jen nevěřícně kroutili hlavami.
Trochu šťastné vítězství vykoupené dalším zraněním Otmara. Následovala ubojovaná remíza 3:3

doma s Doubím, dále domácí výhra nad Českou Lípou 6:3 a venkovní výhra 2:0 nad Mimoní.
Výsledkově se Jívanu dařilo parádně, bohužel to bylo horší po zdravotní stránce. V domácím zápase s
Rynolticemi několik hráčů hrálo s nedoléčenými zraněními a to se projevilo i na výsledku. Sice jsme
byli lepší na balonu a hru měli pod kontrolou, tak góly dávaly hosté. Bělá trefila břevno, nedala
penaltu, zato hosté do čeho kopli, tak spadlo do brány, a tak Bělá prohrála 1:5. Navíc se zranil Vitvar a
zranění si obnovil Kázmer.
Bělá se ocitla v obtížné situaci, kdy další utkání měla sehrát v Košťálově a měla devět různě
zraněných hráčů – Navrátil, Otmar, Vitvar, Brožek, Šimůnek, Kázmer, Beran, Rypl. Pavlata. Z tohoto
důvodu Bělá zažádala Košťálov o odložení utkání, bohužel s negativním výsledkem. Následně jsme
požádali sportovně technickou komisi LK o odložení zápasu, kdy jsme žádost podložili lékařskými
zprávami. Bohužel i zde jsme narazili, se zdůvodněním, že máme mít širší kádr a dále máme dokládat
neschopenky od lékaře. Kdo si dnes dovolí vzít neschopenku na podvrtnutý kotník, apod.? Ve
čtvrtek dopoledne padlo rozhodnutí, že Bělá k utkání nenastoupí a prohraje kontumačně. Toto
rozhodnutí se vzhledem k dalšímu vývoji jeví jako správné. Většina hráčů se díky pauze doléčila a Bělá
začala hrát zase svůj fotbal.
Doma trochu se štěstím výhra 2:1 se Semilami a výhra 4:2 v Rychnově, kdy já osobně tento zápas
považuji za jeden z nejlepších, jaký jsem od Bělé viděl. Následovala domácí výhra 5:2 s Ruprechticemi
a domácí výhra 4:2 s Bílým Kostelem. V tomto zápase se zase muselo improvizovat, kdy nemohl
chytat zdravotně indisponovaný Jakubíčko a nově se zranil Vrba. K dalšímu utkání jela Bělá na horkou
půdu jednoznačného favorita soutěže FC Pěnčín (Jn), který do té doby ztratil jen jeden bod a měl
skóre 47:6. Ale opět se ukázalo, že s fotbalovými týmy to Bělé jde parádně. Domácí měli převahu v
držení míče, ale zklamali v zakončení a Bělá z rychlých protiútoků vedla v poločase 2:0. Po půli domácí
ještě přidali, snížili na 1:2 a v 72 min. vyrovnali na 2:2. V 82 min. dal Jívan z protiútoku na 3:2, bohužel
pro ofsajd nebyl gól uznán. Tedy z ofsajdu, který viděl asi jen ten pomezní, protože i domácí diváci
byli v rozpacích. Výsledek se již nezměnil a Bělá si odvážela cenný bod. Dle předvedené hry asi
spravedlivá remíza, ale přeci jen...
Jak už to tak bývá, někdy se nebývale daří, někdy je den blbec. Bohužel to byl zase domácí zápas,
kdy se opravdu nedařilo a přišla prohra 1:5 s Chrastavou. Podzimní část soutěže Bělá uzavírala v
Krásné Studánce. Začátek zápasu jako by plynule navázal na zápas s Chrastavou a po půl hodině stav
0:2. Nedařilo se, do poločasu se ale podařilo snížit a od té doby se obraz hry začal otáčet a nakonec i
skóre a výhra 3:2. V normálních době by toto byl poslední zápas podzimu, ale kvůli covidu bylo
rozhodnuto o 2 předehrávkách na jaro. Další týden se jelo do Liberce do Ruprechtic. Kdo neviděl
neuvěří. Hřiště malé, natěsnané v zástavbě, trávník v hrozném stavu a hráči místo na střídačkách sedí
na betoně před kabinami. Navíc byl ten den silný nárazový vítr, který byl chvílemi za hranicí
regulérnosti. Podmínky však byly pro oba týmy stejné a domácí se s nimi popasovali lépe – Bělá góly
nedala, oni ano, a tak vznikla prohra 1:2. Opravdu poslední zápas podzimu jsme hráli doma s
Pěnčínem (Lb). Hosté přijely v kombinované sestavě, ale i tak předvedli kvalitu a nakonec Bělá musela
dotahovat. Výsledek 3:3 byl nakonec asi spravedlivým obrazem předvedené hry.
Bělá je po podzimu v tabulce jen o skóre na pěkném 4. místě. Vzhledem k nevídanému množství
zranění a i odchodu Váchy a Navrátila je to opravdu krásný výsledek. Bohužel odchodům asi není
konec a s největší pravděpodobností na jaře nebudou pokračovat Mach a Liška. To znamená, že bude
nutné kádr doplnit o několik hráčů, což není v dnešní době vůbec lehká záležitost.
Sportovní areál: Výluka soutěže byla využita k dokončení úprav okolí kiosku. Byla dokončena
zámková dlažba a terénní úpravy. Nakonec bylo provedeno osetí upravené plochy. V létě se rozhodl

náš „sekáč“ M. Erban, že nebude pokračovat v údržbě trávníku. Tímto bych mu chtěl ještě jednou
poděkovat za práci, kterou na hřišti odvedl. Nebylo jí málo a hlavně byla vidět.
A na závěr tradiční poděkování. Asi bych letos začal poděkováním fanouškům. Na domácí utkání
chodí stabilně minimálně sto diváků a i na venkovní utkání nás jezdí hojně. Například teď v
Ruprechticích bylo uvedeno 30 diváků a z toho 25 bylo prokazatelně bělských. Velké poděkování patří
všem sponzorům (Strombuch, Podkrkonošská uzenina, obec Bělá, ...) 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….. Ať se daří v novém roce a ať se na jaře ve zdraví zase všichni
sejdeme na hřišti….
Tomáš Žalský

Myslivecký spolek Kavkázsko Libštát
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se s vámi opět podělil o několik málo odstavců týkajících
se činnosti našeho mysliveckého spolku v uplynulém roce.
Nový kalendářní rok jsme zahájili zakoupením a následném vypuštění devíti zajíců, kteří byli
odchyceni nedaleko Úlibic. Jeden zajíc vyšel na 2 300,- Kč. Zde bych rád poděkoval honebnímu
společenstvu vedeném Ing. Josefem Vejnarem a městysu Libštát, kteří se spolu s námi podíleli na
zafinancování tohoto nákupu. Každý z vypuštěných zajíců byl veterinárně vyšetřen, aby nedošlo k
zavlečení chorob a onemocnění. Pevně věříme, že tímto krokem přispějeme ke zvýšení populace
zajíců u nás. Pochopitelně také po nějakou dobu nebudeme tuto zvěř lovit.
Do volné přírody jsme na konci zimy vypustili také 20 kusů bažantí zvěře. Bažanti se ovšem v
našem prostředí nedokázali udržet a postupně vymizeli. Příčinou je dlouhodobý zákaz lovu dravců,
který naše dědy nikdy neomezoval a tak mohli udržovat vhodné podmínky pro výskyt této nádherné
pernaté zvěře. V dnešní době ani moderní zemědělství nepřináší v tomto směru nic dobrého, a tak se
zřejmě vhodné prostředí jen tak nevrátí.
Vinou „kovidu“ nebylo možné zorganizovat tradiční
lednové naháňky na divoká prasata, ani uspořádat výroční
členskou schůzi v řádném březnovém termínu. Zvěřinové
hody nám naštěstí na konci července hygiena nezakázala,
a tak jsme mohli potěšit milovníky myslivecké kuchyně.
Hody se nám vydařily výborně, počasí nám přálo, hostů
přišel velký počet a všechno jídlo jsme prodali. Děkujeme
všem, kteří jste nás přišli podpořit.
Na konci prázdnin byl dotažen do konce důležitý úkol,
a tím bylo svěcení kapličky sv. Huberta, která se nachází u
křižovatky nad Svojkem. Jak jsem již psal v předchozím
vydání tohoto občasníku, největší zásluhu na tomto díle
měl přítel Ladislav Morávek z Jilemnice. V průběhu letních
prázdnin připravil a zajistil veškeré potřebné úkoly pro
tuto slavnost. Bohužel nás ale týden před konáním
nečekaně opustil. Čest jeho památce! Vysvěcení proběhlo
přesně podle jeho příprav, jen bylo méně veselé.

Vzhledem ke ztrátovému hospodaření v loňské sezóně, způsobeném koronavirovými opatřeními,
jsme hledali způsob, jak pokladnu zase trochu doplnit, aby letošní rok byl pokud možno finančně
vyrovnaný. Pomoc přišla od městyse Libštát, který nám umožnil odpracovat přes 200 hodin ve svých
lesích, kde jsme prováděli úklid po těžbě. Tímto Libštátu děkujeme.
V tuto chvíli máme za sebou tři naháňky na prasata, při čemž se na první z nich ulovil jeden kus
černé zvěře, na druhé 4 kusy a na třetí bohužel nic. U zmíněné třetí naháňky bych se rád zastavil.
Tento lov byl naplánován několik týdnů dopředu a zúčastnilo se ho přes 40 myslivců a honců. Počasí
nám vyšlo skvěle, hon byl v sobotu a ve čtvrtek ráno byla krásná sněhová obnova, což je pro
sledování stop nejlepší. V sobotu brzy ráno jsme vyrazili jednotlivě do všech částí honitby,
abychom ,,obeznali“ černou zvěř. V 9:15 již bylo jasné, že se na rozloze o necelých 1800 hektarů
nenachází ani jeden divočák. Naháňka proběhla, i když každý tušil s jakým výsledkem skončí.
Neveselý den ovšem dokázali vylepšit naši kuchaři, kteří připravili pro všechny zúčastněné výbornou
večeři.
Zde uvedené odstavce zahrnují jen malou část naší činnosti, ale to mnozí z vás jistě dobře víte.
Děkujeme vám všem za přízeň, za to, že nás chápete, tolerujete i podporujete. Přejeme všem
hezké svátky, hodně zdraví, štěstí a vlastního rozumu.
Myslivosti zdar! Radek Hadinec

Další informace z OÚ
Informace z Policie ČR
Policie ČR obvodní ředitelství Lomnice nad Popelkou tímto žádá především majitele rekreačních
objektů v katastrálním území Bělá, aby si své objekty zabezpečili proti krádeži. V průběhu roku 2021
došlo k několika vloupáním do rekreačních objektů přímo v Bělé. Vyšetřování těchto činů probíhá. OÚ
úzce s Policii spolupracuje, na jejich žádost jsme poskytli i kamerový záznam z kamery pod OÚ.
Výzva na obsazení místa šéfredaktora Bělského občasníku a kronikáře
Po několika letech tvorby občasníku a kronikáře jsem se rozhodl z této funkce odejít. Rok 2021 je
tedy můj poslední, kdy tvořím občasník a budu zapisovat do naší kroniky. Budu velmi rád, když se
najde pokračovatel v této práci. Věřím, že do ní přinese i nové a svěží nápady, na které já už bohužel
nemám čas. Zájemci hlaste se přímo starostce Aleně Mihulkové. Zároveň bych chtěl tímto poděkovat
všem autorům, kteří se se mnou na občasníku podíleli i těm, kteří mi ho i za cenu ztráty vlastního
času a předvánoční rodinné pohody pomáhali tisknout.
Michal Ježek

Narodily se
V letošním roce se v naší obci narodily 3 děti:
 Eduard Fišera, 14.7.2021
 Rosálie Ema Salabová, 23.11.2021
 Václav Mihulka, 11.12.2021
Dětem přejeme hlavně zdraví a ať je životem provází štěstí a láska!

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:










Lumír Papuga, 60
Jitka Žalská, 65
Jiří Svoboda, 65
Lenka Válková, 65
Máří Mihulková, 70
Jaroslav Mihulka , 70
Zdeňka Brožová, 75
František Mazánek, 75
Jaroslav Brož, 75











Antonín Brož, 75
Libuše Piryová, 80
Ludmila Paulů, 80
František Janata, 81
Helena Mervartová, 82
Josef Kříž, 86
Josef Mervart, 89
Stanislava Nosková, 90
Jaroslava Kočárková, 91

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

Kdo nás navždy opustil





Ludmila Korbelářová
Vladimír Civiš
Marta Tichá
Matouš Válek

Věnujme jim tichou vzpomínku.
Zdeňka Čeřovská

V závěru letošního roku vám, milí občané, děkujeme za Vaši celoroční
podporu a přízeň, vzájemnou součinnost a spolupráci, kterou přispíváte ke
spokojenějšímu a kvalitnějšímu životu v naší vesnici a věříme, že tato součinnost
bude pokračovat i v následujícím roce.
Přejeme vám radostné prožití vánočních svátků, ať vás i vaše rodiny provází
poklidná vánoční nálada a štěstí a zdraví ať vás provází celý příští rok.
Vaši zastupitelé

Důležité a potřebné informace pro občany

Telefonní čísla
Alena Mihulková – starostka

775 203 677

Ing. Michal Ježek – 1. místostarosta

777 775 047

Vše, co se týká obce a obecního úřadu

Kabelová televize, lesy, rozhlas, veřejné osvětlení, hřbitov,
odpady

bela.sm@worldonline.cz
jezek@belasm.cz

Ing. Tomáš Žalský – 2. místostarosta

603 854 869

Ing. Martin Mihulka

731 003 400

Obecní komunikace, pozemky, dětské hřiště, komunikace se
spolky
Vodovod

zalsky@belasm.cz

mihulka@belasm.cz

Nahlášení požadavku na protažení obecní
cesty
Nahlášení poruchy kabelové televize

775 203 677
603 854 869
777 775 047
775 203 677
Nahlášení požadavku na vývoz kontejneru s 775 203 677
tříděným odpadem
731 003 400
Porucha vodovodu
775 203 677
Technicky zajišťuje Karel Zajíc st.
725 332 083
Porucha internetu
774 096 473
Libor Vlček - Vlček-NET

E-mail a www stránky
Obecní úřad Bělá
bela.sm@worldonline.cz
Vyřizuje starostka, případně místostarostové
bela.sm@tiscali.cz
Internetové stránky obce Bělá
www.belasm.cz
Úřední deska, aktuality z obce, historie, fotogalerie

Termíny
Úřední hodiny obecního úřadu
Odvoz kontejneru se směsným odpadem
Černý kontejner

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

Středa: 15:00 - 18:00
Týdně – středa v cca
16:00
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.

