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Ze stolu starostky 

 
Vážení spoluobčané, tento rok utekl snad ještě rychleji než ten předchozí. Byl rokem změn ve 

složení zastupitelstva v naší obci. Na pozici starostky pokračuji já, Alena Mihulková, 1. 

místostarostkou se stala Zdeňka Čeřovská a 2. místostarostou byl zvolen Miroslav Fišera. Finanční 

výbor si vzala Bc. Iveta Fišerová a kontrolní výbor Ing. Michal Ježek. Řadovými zastupiteli jsou 

Eva Kovaříková a Martin Hadinec. Postupně si všichni přebírají svoje agendy, které jsme si 

rozdělili v rámci celkového chodu obce.  

Velké díky paří odcházejícím zastupitelům, za jejich vstřícný přístup a trpělivost s předáváním a 

seznamováním těchto agend. Ing. Martinu Mihulkovi, díky jeho zásluze máme dnes v obci 

zrekonstruovaný vodovod a vodojem. Ing. Tomáši Žalskému, kdy se mu povedlo dokončit několik 

zadotovaných oprav komunikací a velká přeměna kurtu na víceúčelové hřiště, stihl ještě 

navrhnout možnou trasu cyklostezky. Karlu Zajíci za rychlé těžby a realizace prodeje dřeva. Měla 

jsem tu čest se s nimi na těchto akcích podílet a na rovinu říkám, bylo to krásné období, ohromně 

mě to bavilo a nikdy na to nezapomenu! Díky pánové! 

V tomto roce se stihla dokončit výměna světelných těles kolem silnice II. třídy v nákladu cca 1 

milion Kč. Vodovod se dostal do fáze ukončené V. etapy obnovy vodovodu skoro za 5 milionů Kč. 

Obě tyto velké akce se podařilo zrealizovat jen díky dotacím z Libereckého kraje. Bez jeho 

podpory bychom to finančně nezvládli. 

Celková hodnota majetku naší obce ke konci listopadu vystoupala přes 54 miliónů Kč. V červnu 

proběhla každoroční kontrola na hospodaření a celkový chod obce z krajského úřadu. Vše bylo 

shledáno v pořádku.  

Po kalkulaci poplatků bylo schváleno, že poplatky budou ve stejné výši a zároveň už nebude 

uplatněna sleva pro občany za vodné. Konečná výše poplatků činí: 

- Vodné 26,- Kč / m3 (včetně 15 % DPH), 

- 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 

Bohužel vzhledem ke zvyšujícím se cenám energií a pohonných hmot, nám už letos byl 3x 

navýšen ceník od svozové firmy za odpady. Lze očekávat, že v dalších letech budeme muset, ač 

neradi, zvýšit poplatek za odpady. Zlepšením separace recyklovatelných složek můžeme snížit 

produkci směsného komunálního. Stále produkujeme vysoký podíl směsného komunálního 

odpadu. Ve směsném komunálním odpadu můžeme nalézt ještě kolem 70% recyklovatelných 

složek odpadu. Řádným vytříděním lze snížit naše náklady na odstraňování směsného 

komunálního odpadu. 

Je mnohem jednodušší vyseparovat recyklovatelné složky na počátku – v domácnosti, než 

roztřiďovat smíchaný odpad po vysypání z popelářského auta a získávat z něj recyklovatelné 

složky. Pokud potřebujete nové tašky na třídění odpadů, máme je pro vás k dispozici na obci. 

Na vodovodu nám největší nákladovou položku tvoří energie, což možná způsobí také zdražení. 

Proto hledáme jakékoli možnosti k navýšení příjmů obce.  

Jedna z možností, jak obci finančně pomoci, je stát se jejím právoplatným trvale-hlášeným 



občanem. Vím, že se každý rok opakuji, ale opět bych chtěla apelovat na ty z vás, kteří zde bydlíte, 

ale nejste trvale přihlášení. Každý trvale hlášený občan v Bělé pro obec přináší do rozpočtu ročně 

určitou část peněz, které se vypočítávají z daní a přepočítávají na hlavu trvale hlášeného v obci. 

Stav vychází vždy k datu 1.1. daného roku. Tyto finance pak umožňují, abychom si zde mohli 

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

přehlášení trvá 10 minutek (O:, Tato částka není zanedbatelná a činí bezmála 15.000,-

Kč/občan/rok. Proto bych také chtěla skrze tyto řádky poděkovat všem rodičům, kteří i v této 

nelehké době rozšiřují naše řady Běláků o své narozené ratolesti. A že jich není málo! Děkuji vám 

velice.  

K nejkrásnějším okamžikům pro mě během roku patří právě přivítání nových občánků. Vždy se 

těším na přátelské posezení z jara a na podzim se seniory, kdy máme možnost si krásně 

zavzpomínat a probrat potřebné. Už jako tradiční akci, která nás všechny spojuje, vnímám 

setkání všech generací ke konci prázdnin na hřišti a pak úžasný koncert v našem malebném 

kostele. Je spousta dalších akcí, které se během roku pořádají pro naše nejmenší. Všechny tyto 

akce stojí nemalé úsilí a hodně času. Vám všem, kteří jste se na nich podíleli, z celého srdce velice 

děkuji. Děkuji také naší stále usměvavé knihovnici Helence za její obětavou péči o naši zásobu 

knih. 

Hned v lednu nás čekají volby. První kolo přímé volby prezidenta České republiky proběhne v 

pátek 13. a v sobotu 14. ledna 2023. Případné druhé kolo je naplánováno na pátek 27. a sobotu 

28. ledna 2023. 

Po novém roce bude obec otevřena ve středu 4.1.2023 a pak každou středu v již zažitém čase od 

15 do 18 hodin. Těšíme se na vás! 

 

Tak moji milí, veselé Vánoce chci Vám teď přát, aby měl člověk člověka rád, aby jeden druhému 

štěstí přál a i ten nový rok za to stál! Svátky podle představ mějte, nemračte se, ale smějte, ať 

nemoci se vám vyhýbají, stoly dobrotami prohýbají, ať u vás panuje pohoda, klid a vstřícný je k 

sobě všechen lid!   

 S úctou vaše starostka Alena Mihulková 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vodovod 

Letos jsme dokončili kompletní výměnu hlavního potrubí vodovodního řadu. 5. etapa 

zahrnovala část přes „žabárnu“ k Rulcovým a od mostu u odpadového hospodářství na dolním 

konci kolem vrtu až pod Zajícovi.  

Významnou rekonstrukcí prošel i obecní vodojem. Vlivem mrazů a stáří vodojemu byla mezi 

strojovnou a jímkou vodojemu popraskaná stěna propojovací šachty. V rámci opravy tohoto 

poškození jsme nechali odkrýt vrchní část jímky vodojemu a udělat na ní a přechodové šachtě 

novou hydroizolaci. Při tom byla odstraněna stará zídka a postavena nová ze štípaného betonu. 

Poslední významnější oprava byla na chlorovacím zařízení. Vlivem reakce chlornanu s vodou se 

usazují soli chlornanu v dopravních trubičkách. Tedy bylo nutné je vyměnit a vyčistit fitinky. 

Díky výše uvedeným akcím se změnily parametry chlorování, tedy jsme dávku nejprve výrazně 

snížili a nyní jsme na stejných hodnotách chloru ve vodě 0,08 – 0,1 mg/l (limit je 0,3 mg/l), ale 

s významně nižší dávkou chloru do vody z vrtu. To se mohlo projevit tím, že byl chlor ve vodě 

cítit výrazněji. Každopádně stále platí pravidlo – pokud cítíte chlor z vody, voda je 100% čistá a 

nezávadná. 

Co se týče poruch, letos nás potrápilo hlavní čerpadlo ve vrtu, kterému odešel motor. Naštěstí 

firma Krvak nám půjčila menší čerpadlo, které spolu s naším záložním stačilo obec i podniky 

zásobovat vodou. Zároveň měl pan Chuchlík připravenou cisternu pro nouzový dovoz vody 

z Libštátu. 

V současné době je spotřeba vody poměrně stabilní, do 120m3 denně, což je obdobné jako před 

první rekonstrukcí. Rozdíl je ten, že dnes neteče voda trhlinami v potrubí, ale občanům a 

podnikům. Kritické období bylo začátkem léta, kdy byla významně zvýšená spotřeba vody a 

čerpali jsme z vrtu až 248m3  za den, nebo-li obě čerpadla byla trvale zapnutá . Tento odběr trval 

asi týden a během dne jsem vždy ráno a večer kontroloval stav hladiny, která neklesala. To jen 

potvrzuje výjimečnost našeho vrtu a víme, že při zvýšené spotřebě (období napouštění bazénů, 

závlah zahrad apod.) nemusíme dělat žádná opatření a máme rezervu pro případné nové 

přípojky a požadavky. 

Po volbách došlo ke změně obsazení zastupitelstva a nově se bude vodovodu za administrativní 

část věnovat Iveta Fišerová a za technickou část Martin Hadinec. Ještě řešíme s firmou Krvak 

možnou podporu, abychom vodovod i nadále udrželi ve správě obecního zastupitelstva a 



zároveň jsme plnili požadavky úřadů. Než bude toto vyřízeno, jsem zastupitelstvu nadále 

k dispozici.  

 

Akce na příští rok 

• Dokončení připojení přečerpávačky na silovou elektřinu od vodojemu 

• Zabezpečení a monitoring hladiny vody ve 2. vodojemu, který používáme i pro            

zásobení občanů 

• Aktualizace provozního řádu, plnění nového hlášení pro Finanční úřad 

 

Martin Mihulka 

 

 

Kabelová televize a internet 
 

Jsem velmi rád, že nám jak kabelová televize, tak internet slouží a že tento rok byl nutný pouze 

jeden servisní zásah mimo pravidelnou roční prohlídku. Nejednalo se o poruchu kabelové 

televize, ale přívodu napájení k domečku na hořením konci u odpadového hospodářství, cena 

opravy byla 4 084 Kč. Vzhledem ke změnám v šíření programových kanálů skupiny Nova, jsme 

byli nuceni zakoupit nové dekódovací karty společnosti SkyLink za 12 218 Kč, tyto karty 

nainstalovala firma Tommas Group z Turnova. Věřím, že nyní je již vše opraveno a „vychytáno“ a 

budeme si moct užít několik klidnějších let, kdy nebudeme muset neustále přelaďovat televize a 

set top boxy, kvůli technologickým změnám ve vysílání. 

Internet v naší kabelové televizi je provozován společně s kabelovou televizí. Proto 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) a za tuto přípojku (= kabelovou 

televizi) platíte poplatek dle platného ceníku poplatků. Samozřejmě, ten kdo využívá pouze 

služeb kabelové televize, za internet nic neplatí. 

 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 

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. 

Kabelovou televizi a internet má v novém zastupitelstvu na starost 1. místostarostka Zdeňka 

Čeřovská, díky celkové rekonstrukci nepředpokládám žádné problémy, pokud by však přesto 

nějaký výpadek nastal, obracejte se přímo na ni. 

S přáním ostrého obrazu a rychlých dat, Michal Ježek 



Odpady 
 

Na základě incidentu z konce minulého roku, kdy došlo ke shoření všech kontejnerů na dolním 

konci vlivem vysypání horkého popela do komunálního odpadu, jsme ještě na začátku roku při 

sestavování rozpočtu uvažovali o instalaci kamery na stanoviště jak na dolním, tak na hořením 

konci. Protože se nejedná o malou investici, upřednostnili jsme instalaci kamer na 

zrekonstruované multifunkční hřiště v areálu Jívanu. Věřím, že příští rok najdeme v rozpočtu 

finanční prostředky na přesun a výměnu kamery na odpadovém hospodářství pod obecním 

úřadem a také na instalaci kamery na stanovišti dolní konec. 

 I letos jsem pod záštitou OÚ zorganizoval akci kominík. Ve dnech 14. a 15. 10. přijel p. Jelínek z 

Nové Paky. Revize komínů a čištění proběhlo celkem u 46 zájemců (v roce 2021 to bylo 36), za 

zvýhodněnou cenu 450 Kč. Jsem velmi rád, že rok od roku je více zájemců a věřím, že i další roky 

se tuto akci podaří zorganizovat. 

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 pomůžete 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. 

Zodpovědnost za odpady si v novém zastupitelstvu přebrala starostka Alena Mihulková, s Vašimi 

požadavky se můžete obracet přímo na ni. 

S přáním úspěšného třídění odpadů, Michal Ježek 

 

Veřejné osvětlení 
 

Tento rok byl pro naše veřejné osvětlení přelomový. Po několika etapách jeho rekonstrukce 

se mi podařilo s pomocí dotace, kterou administrovala starostka Alena Mihulková, dokončit 

kompletní výměnu všech svítidel za moderní LEDková. Alence tímto velice děkuji za spolupráci, 

protože naše spolupráce byla v tomto vždy vynikající a úspěšnost podání o dotace byla téměř 

100%. 

Konkrétně došlo k výměně 64 svítidel s barvou teplá bílá, která se svým charakterem blíží světlu 

běžné žárovky.   31 z těchto svítidel bylo speciálních pro instalaci u silnic. Jejich specializace 

spočívá v tom, že obsahují  optiku, která rozptyluje ostré světlo z LED čipů a tím snižuje možnost 

oslnění řidičů. Je to nový požadavek legislativy, který platí cca 2 roky, proto jsem nechal při této 

akci LED svítidla nainstalovaná u silnice v předchozích etapách přemístit na místní komunikace. 



Spotřeba nových svítidel je méně než poloviční, což v době drahých energií určitě pomůže 

rozpočtu. Hodnota tohoto projektu byla 992 017 Kč včetně DPH, realizaci prováděla firma Rydval 

elektro z Lomnice nad Popelkou. Dotaci jsme získali ve výši 400 000 Kč. 

Získaná dotace se bohužel vztahovala jen na výměnu svítidel, proto jsme vypsali malé 

poptávkové řízení na rekonstrukci 4 ks lamp, které měly ještě železné sloupy. Ty byly bohužel ve 

špatném technickém stavu a hrozilo jejich zlomení. Jako realizační firmu, jsme vybrali opět 

Rydval elektro z Lomnice nad Popelkou, protože podala nejnižší nabídku ve výši 134 740 Kč 

včetně DPH. Při této akci byly odstraněny staré železné sloupy a nainstalovány dřevěné s 

betonovými patkami na místech: 1x křižovatka směr Tample/Ústí/Libštát, 2x místní komunikace 

(nábližka od mostu přes Olešku kolem J. Šulce na silnici na Ústí) a 1x na parkoviště u hřiště. 

Na začátku října došlo také k instalaci automatického ovládání veřejného osvětlení, společně s 

výměnou alarmu na obecním úřadu – oboje je řízeno jednou ústřednou. Jsem velmi rád, že jsme 

se jako zastupitelé nakonec shodli na variantě, která počítala nejen s ovládáním přes tzv. 

astronomické hodiny (spínání osvětlení na základě GPS souřadnic a aktuálního data a času), ale 

i s ovládáním přes soumrakový spínač, který je přesnější. Po několika dnech zkušebního provozu 

se vše podařilo správně nastavit a ovládání veřejného osvětlení nyní funguje velmi dobře a 

hlavně úsporně. Díky instalaci soumrakového snímače je z naměřených dat již nyní vidět, že 

osvětlení svítí denně v průměru o 40 min. kratší dobu, při zachování světelného komfortu 

obyvatel. Při ceně 5 Kč za kWh tak denně ušetříme 27 Kč, což za rok udělá 9 855 Kč! 

Uvádím zde několik funkcí, které nové řízení veřejného osvětlení přináší: rozsvítí se ráno ve 4:15 

a vypne se dle světla; odpoledne/večer se zapne na základě světla a vypne se ve 23:30; obec je 

rozdělena na 3 části a ty se spínají se zpožděním cca 3 sekundy, abychom zamezili velkému 

proudovému rázu na hlavní jistič při sepnutí a nemuseli ho měnit; řízení si automaticky řídí čas 

ze signálu GSM (mobilní síť); automaticky přechází z letního na zimní čas a zpět; v případě 

výpadku jističe např. vlivem silného větru, dojde k automatickému nahození do 10 sekund, 

pokud se to automatice nepovede, informuje obecního pracovníka SMSkou a ten zajistí nápravu; 

osvětlení lze ovládat vzdáleně, tím je možné například při obecní akci prodloužit jeho svit do 

pozdějších nočních hodin. 

V příštím roce bude výročí obce 490 let, rád bych při této příležitosti nechal nasvítit kostel a 

sousoší vedle něj. Toto osvětlení by bylo součástí veřejného osvětlení a mohlo by tak i do 

budoucna zvýrazňovat tyto dominanty obce. Věřím, že se nám podaří potřebné finance v 

rozpočtu nalézt. 

S přáním příjemně osvětlených cest v naší obci, Michal Ježek 

 

 

 



Spolky 

SDH Bělá  

Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás seznámit s činností bělských hasičů v roce 2022.   

Bohužel ani letos nebyla část roku kvůli pandemii Covid – 19 příznivá na hasičské události, jakými 

jsou kulturní akce. Díky tomu byl začátkem roku zrušen ples i karneval ve Svojku.  

Prvním ostrým výjezdem v roce 2022 byl hned 4. leden, kdy jsme vyjížděli ke spadlému stromu 

v křižovatce pod Karlem Zajícem. Vlivem deště došlo k podmáčení svahu a k pádu stromu přes 

vedení nízkého napětí. Strom se podařilo za pomoci profesionální jednotky HZS Nová Paka 

rychle odstranit. Spadlý přívodní kabel byl stále pod napětím. Proto bylo nahlášeno na poruchy 

ČEZ. Naše jednotka zůstala až do příjezdu pracovníků ČEZ na místě a dozorovala místo události 

a řídila dopravu. Cca kolem 20h bylo místo předáno technikům ČEZ, kteří zajistili vypnutí 

elektřiny a odstranili kabel z komunikace. Naše jednotka se poté vrátila zpět na stanici.  

Dalším zásahem naší jednotky bylo odstranění stromu přes komunikaci. K této události jsme 

vyjížděli 6. února.  

Dne 17. února naši vesničku překvapilo v odpoledních hodinách velice rychlé zvýšení hladiny 

řeky Olešky a Tampelačky, kdy byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity. Naše jednotka vyjela 

k zabezpečení protipovodňových opatření. Naštěstí Oleška velmi brzy kulminovala a naše obec 

to přečkala bez větších škod. 

První letošní společenskou akcí byla výpomoc při tradičních čarodějnicích na hřišti, kde jsme 

vypomáhali se zajištěním občerstvení.  

Dne 4. června jsme zavítali do Svojku 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. Průběh soutěže i oslavy 

se, myslím, velmi vydařily, neboť se za doprovodu několika kapel tančilo a pilo až do ranních 

hodin.   

11. června jsme zajišťovali stánek s občerstvením na tradiční bělské pouti s atrakcemi rodiny 

Rumlových. V 11.45 překvapila připravující členy našeho sboru siréna, kdy jsme vyjížděli 

k požáru nemovitosti č.p. 85. I přes velice rychlý výjezd (do 5 minut), kdy naše jednotka vyjela 

v početním stavu 1+6, byla po příjezdu na místo události již většina střechy pohlcena plameny. 

Ihned bylo provedeno zjištění, jestli se v objektu nenachází lidé. Všichni obyvatelé objektu se 

vyskytovali již mimo budovu. Proto byly nasazeny dva proudy C a začalo se s hasebními pracemi 

rozsáhlého požáru střešní konstrukce. Po příjezdu profesionálních jednotek naše jednotka 

pracovala na hašení střechy a částečném rozebírání střešní krytiny, aby se podařilo uhasit krovy 

a latě. Po lokalizaci požáru a odjezdu ostatních jednotek a vyšetřovatelů setrvala naše jednotka 

cca do 18h u objektu a prováděla dohled. Po 18h se jednotka vrátila zpět na základnu. Doplnila 

hasební látky a PHM. K zásahu se sjely jednotky ze Semil, Nové Paky, Lomnice nad Popelkou a 

Libštátu. 

6. srpna jsme v časnou ranní hodinu vyjížděli ke spadlému stromu přes komunikaci. K zásahu 

přijela i profesionální jednotka z Nové Paky. Komunikace byla velmi rychle zprůjezdněna. 



Neuplynuly ani dvě hodiny a naše jednotka vyjížděla opět k události stejného charakteru. Na 

vině byl silný vítr, který vyvrátil strom. S takovými to událostmi si naše jednotka hravě poradí a 

uvede komunikaci do původního stavu za velice krátkou dobu. 

Koncem srpna byla pro zkvalitnění tréninků požárního útoku naší mládeže vybudována za 

finančního přispění OÚ základna vedle fotbalového hřiště. Stavební práce provedl Pavel Beran 

za pomoci členů našeho sboru. Všem za to patří velký dík. 

Dne 17. listopadu jsme naplánovali a uspořádali taktické cvičení v Bělé pro sbory našeho okrsku. 

Zúčastněné jednotky si prověřily akceschopnost - svolání přes Kopis za pomocí SMS + zapnutí 

sirén. Taktické cvičení bylo zaměřeno na použití DT při simulovaném požáru obecního úřadu 

včetně evakuace osob. Dále byla vynesena jedna tlaková láhev PB. Simulované hašení probíhalo 

z přistavené CAS SDH Bělá pomocí proudu C, dále byla zřízena stanice na doplňování vody do 

cisteren při kyvadlové dopravě. Další jednotka zajišťovala simulované ochlazování budovy. Poté 

bylo v zasedačce OÚ provedeno shrnutí cvičení a krátké posezení. Děkuji figurantům z řad SDH 

i místních občanů, kteří přispěli ke zkvalitnění cvičení. Děkuji veliteli družstva a místostarostovi 

obce Mirkovi Fišerovi za pomoc s organizací cvičení. 

18. listopadu jsme uspořádali okrskovou schůzi v zasedačce obecního úřadu. Na programu bylo 

projednání akcí konajících se jak do konce letošního roku, tak i akcí v roce 2023, kdy náš sbor 

bude pořádat okrskovou soutěž spojenou s výročím založení obce a sjezdem rodáků.  Děkuji 

našim členkám za zajištění výborného občerstvení. 

Hned druhý den členové našeho sboru provedli údržbu vánočního osvětlení před obecním 

úřadem. Na první adventní neděli se uskutečnil koncert v místním kostele, kde proběhlo 

vystoupení mříčenských muzikantů. Po skončení koncertu následovalo občerstvení v podobě 

vařeného ovaru, čaje či svařáku, které zajišťovali naši členové. Akce se velmi vydařila.  

7. prosince jsme uctili 

památku zesnulého 

dobrovolného hasiče 

z SDH Skalice, který 

tragicky zahynul při 

hašení požáru rodinného 

domu v Novém Boru, kdy 

se na něj zřítil strop.  

Pietní akt probíhal jako u 

sborů HZS po celé 

republice, kdy jsme 

nastoupili v zásahovém 

stejnokroji a uctili 

vzpomínku minutou 

ticha. 

 

 



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

naší obce popřát hezké prožití vánočních svátků a do nového roku vše nejlepší. Pevně věřím, že 

první akcí, kterou budeme moci uspořádat v novém roce, bude tradiční ples a karneval, který se 

díky pandemii již po dva roky nekonal. Těším se tedy na viděnou 11. února 2023 v KD ve Svojku.  

 

Jiří Broul, velitel sboru 

 

Hasiči mládež 

Rok 2022 byl pro nás hasiče opět rokem netypickým. Díky covidovým „dozvukům“ posledních 

dvou let se nepořádal tradiční ples ani dětský karneval. I přes tento začátek se naštěstí vše 

obrátilo k lepšímu a všichni plni naděje jsme očekávali, jaké výzvy nám tento rok přinese. Během 

roku 2022 jsme mohli s dětmi pilně trénovat a jezdit na různé soutěže. Na konci dubna jsme 

uspořádali první tréninky, kde se nám sešly děti různého věku. Během následujících měsíců jsme 

trénovali na jarní kola soutěží Plamen a soutěže Poháru OSH Semily „ O dráčka Soptíka“ a také 

na již tradiční okrskovou soutěž.  

První soutěž, na kterou jsme v roce 2022 vyjeli, byla v sobotu 7. 5. 2022 v Košťálově soutěž 

Poháru OSH Semily „O dráčka Soptíka“, které se za Bělou zúčastnilo mladší a starší družstvo. 

Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě CTIF. Mladší družstvo bylo 10. ze 14. a starší 7. z 20 

družstev. Další soutěž, na kterou jsme se připravovali, byla v neděli 8. 5. 2022 v Kundraticích 

další soutěž Poháru OSH Semily „O dráčka Soptíka“, které se za Bělou zúčastnilo opět mladší a 

starší družstvo dětí. Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě 4 x 60m.  

Následující soutěží, které jsme se zúčastnili, byl 21. 5. 2022 Plamen v Košťálově. U příležitosti 

50. výročí hry Plamen obdrželo SDH Bělá 

Pamětní list a odznáček.  Na soutěž jsme 

jeli s jedním desetičlenným mladším 

družstvem dětí.  Jednotlivá soutěžní 

družstva plní na této soutěži více 

disciplín a to požární útok, štafetu 

4x60m štafetu dvojic a štafetu CTIF.  

Družstvo mladších dětí se umístilo na 

pěkném 10. místě ze 16 soutěžních 

družstev. Do celkového hodnocení 



soutěže Plamen se započítává také závod ZHV z podzimu předchozího roku.  

 

22. 5. 2022 proběhla soutěž Dorostu v Poniklé. Na tuto soutěž jsme vyjeli se smíšeným 

družstvem dorostu. Soutěžilo se v požárním útoku, štafetě 4x 100 a štafetě jednotlivců.   Celkem 

soutěžilo 7 družstev rozdělených do třech kategorií (dorostenci, dorostenky, smíšené družstvo).  

Jako jediní zástupci smíšených družstev jsme byli na jistém prvním místě již od začátku soutěže. 

Ačkoliv měla i ostatní družstva své medailové místa jistá i tak se snažili všichni ukázat to nejlepší. 

 



Okrsková soutěž ve Svojku se konala 4. 6. 2022.  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 ze Svojku odvezly další zkušenosti a velmi pěkné výsledky. 

Mladší i starší děti se ve svých kategoriích umístily na 1. místě. Družstvo přípravky, tedy našich 

nejmenších dětí (2,5roku - 6 let), také předvedlo povedený požární útok i štafety a dokázaly tak 

přítomné diváky i soutěžící okouzlit svým výkonem a umístit se na 3. místě.  

V pátek 10. 6. jsme vyrazili s dětmi místo tréninku na bělskou pouť, kde se děti za odměnu svezly 

na kolotočích.  

19. 8. 2022 připravili hasiči ve spolupráci s obcí Bělá „Bělské setkání všech generací“, kdy 

proběhl dětský den s ukázkou požárního útoku nejmenších dětí a hudební večer s kapelou.  

Na konci srpna 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 1.10 jsme se zúčastnili soutěže v Jablonci nad Jizerou ze seriálu soutěží Pohár OSH 

Semily „ O dráčka Soptíka“ pojatou jako přípravu na závody hasičské všestrannosti. Na louce u 

nádraží se soutěžilo ve střelbě ze vzduchovky, topografii, uzlování, zdravovědy, překonání lana 

a požární ochrany. Na soutěž jsme jeli s jedním pětičlenným družstvem starších a s jedním 

pětičlenným družstvem mladších. Ve velké konkurenci družstev se mladší děti umístily na                        

8. místě z 25 mladších družstev a starší na 13. místě ze 30 družstev.  

V sobotu 15. 10. jsme jeli na soutěž do Rokytnice nad Jizerou, kde se konal závod hasičské 

všestrannosti. Na soutěž jsme jeli s mladšími a staršími dětmi a s jednou dorostenkou. Této 

soutěže se zúčastnil velký počet družstev. Děti v početné konkurenci, nepřízni deštivého počasí 

a náročného terénu dosáhly pěkných umístění. Mladší děti se umístily na 14. místě z 25 

družstev, starší děti byly na 19. místě ze 40 zúčastněných družstev a soutěžící dorostenka Lucie 

Žalská se umístila na 1. místě v kategorii středních dorostenek. 

Děti se za tento rok 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 a jezdili s námi na soutěže.  Děkujeme a přejeme všem krásné svátky a 

hlavně zdraví, klid a pohodu v novém roce.  

Věra Bucharová, Jana Foltýnová, Hana Vedralová, Jana Žalská 

 

 

 

 

 



SK Jívan Bělá 

Před zahájením jarní části ročníku 2021-2022 proběhly dvě důležité akce. První bylo 

významné životní jubileum našeho dlouholetého předsedy a „prezidenta“ Zdeňka Fajfra. 

K prezidentovým 80-tinám jsme mu byli popřát dne 2.2.2022, kdy do zasedací místnosti dorazili 

gratulanti z řad činovníků klubu, hráčů i rozhodčích a to jak těch současných, tak i z let minulých. 

     

Druhou akcí bylo po  roční pauze způsobené covidem uspořádání výroční schůze. „Výročka“ se 

konala v zasedačce obecního úřadu dne 25.3.2022. Již v předstihu nám p. Fajfr oznámil, že již 

nechce pokračovat jako předseda klubu, a tak bylo nutné zvolit předsedu nového. Po volbě 

výkonného výboru spolku byly na předsedu navrženi František Mazánek a Milan Poličanský. 

Tajnou volbou získal více hlasů František, který tak po mnoha letech vystřídal p. Fajfra. 

Jak již bylo naznačeno v loňském hodnocení podzimní části ročníku, Bělou nečekalo lehké 

jaro. V záloze skončili kreativní záložníci Mach a Liška a na herním projevu Bělé se to 

podepsalo. Na začátek nás čekali papírově slabší soupeři, ale změny v sestavě byly znát. Česká 

Lípa na umělce byla nad naše síly a prohrálo se 4:2, následná domácí remíza 2:2 s Mimoní 

také moc radosti nepřinesla. K dalšímu zápasu jsme zajížděli do Rynoltic, kde jsme 

neproměnili šance, domácí ano a prohra 4:1 byla docela krutá. Domácí derby s Košťálovem 

bylo vyvrcholením bělské krize. Naše chyby soupeři usnadnili práci a prohra 1:4 byla 

zasloužená. Na vyhecované utkání se Semilami se podařilo povolat Macha a Lišku a bylo to 

znát. Ač nerozehraní, tak v záloze byli rozdíloví a Bělá vyhrála 1:0. Vítězství to bylo důležité a 



správně naladilo na další domácí zápas s Rychnovem. Ten se již bez navrátilců podařilo po 

kvalitním výkonu porazit 3:0. V Bílém Kostele se potvrdilo, že když nedáš, tak dostaneš – my 

nedali a hosté trestali naše chyby – prohra 4:2. Domácí utkání s jistým postupujícím Pěnčínem 

přineslo nejhorší bělskou porážku, co pamatuji. Prohra 0:12 ukázala, že na ty nejlepší jsme 

v tuto chvíli neměli. Zdravotně i personálně zdecimovaný tým jel do Chrastavy v jedenácti 

lidech, kdy do brány se musela postavit legenda Sláva Beran, což prý zaskočilo i rozhodčí. 

Poločasový výsledek 2:1 byl překvapením a prohra 5:1 vlastně dobrým výsledkem. Doma 

s Krásnou Studánkou se Bělá sešla, bojovala a vyhrála 3:2. Závěrečné kolo přineslo remízu 2:2 

v Doubí. Vzhledem k podzimním předehrávkám byla soutěž ukončena netradičně již 

10.6.2022. Bělá skončila na velmi slušném sedmém místě, ale hlavně díky povedené podzimní 

části. 

Ihned po ukončení soutěže začala administrativní příprava na další ročník. V dnešní době je 

pro hraní krajských soutěží podmínkou mít mládežnické týmy nebo alespoň se podílet na 

výchově mládeže. Pro A-třídu je stanoven počet 2 mládežnické týmy, což je pro Bělou 

naprosto nereálné. Naštěstí se podařilo domluvit s Jilemnicí na podpoře mládeže, smlouvu o 

spolupráci musel odsouhlasit řídící orgán FAČR. Diskuse o mládeži měla i jeden velmi pozitivní 

efekt pro Bělou. Po mnoha letech se podařilo zorganizovat pravidelné tréninky dětí na 

domácím hřišti. Děti chodily i za nepříznivého počasí, kdy bylo využíváno víceúčelové hřiště. 

      

 

Jak jsme na jaře skončili, tak jsme na podzim začali. S Pěnčínem jsme góly nedali a soupeř trestal 

naše chyby – prohra 1:4. Na zápas s Rychnovem si z Polska odskočil Liška a bylo to znát – výhra 



5:1. Doma s Krásnou Studánkou chyběly opory základní sestavy a přes vyrovnaný průběh nás 

nakonec přetlačili v závěru 0:3. Další zápas byl ve Vestci s aktuálně prvním týmem tabulky. 

Fotbalově hezké utkání z obou stran a naše vítězství 2:0. Domácí utkání s Rozstáním byl zápasem 

dvou poločasů. Bělá byla v prvním poločase jasně lepší, ale dala jen 2 góly. V druhém dalo 

Rozstání během 7minut 3 góly, které pojistilo čtvrtým a Bělá prohrála 2:4. A výsledky jako na 

houpačce pokračovaly prohrou 2:5 v Semilech a jedinou podzimní domácí výhrou s Českou Lípou 

5:1. Následovala výhra 4:5 v Hejnicích a domácí prohra s Doubím 1:2. Poté čekalo Bělou vedoucí 

trio v tabulce. Domácí prohra 1:4 s Chrastavou, trochu šťastná, ale spravedlivá remíza 

v Košťálově 2:2 a doma prohra se Žibřidicemi 2:3, kdy jsme z tlaku v závěru gól nedali. Poslední 

podzimní zápas v Bílém Kostele vyšel nad očekávání a výhra 4:1. Posledním zápasem na podzim 

byla jarní předehrávka s v Pěnčíně, kde jsme prohráli 3:2. Poslední zápasy na bělském hřišti 

nakonec odehráli děti hrající pod hlavičkou Jilemnice/Bělá, kdy v rámci spolupráce zde byly 

odehrány zápasy mladších a starších žáků. Vzhledem k nepříznivému počasí byla organizace dost 

narychlo a utkání byly poznamenány špatným terénem, ale i tak byl zápas starších žáků velmi 

kvalitní. Bělá skončila na 9. místě v tabulce s pětibodovou ztrátou na místo šesté. Je to trochu 

ústup oproti předešlým velice úspěšným letům, ale vyrovnané zápasy s nejlepšími ukázaly, že 

fotbal jsme hrát nezapomněli. Bohužel to na podzim mohli ocenit jen ti nejvěrnější, kteří jezdí 

fandit i na venkovní utkání. 

A na závěr tradiční poděkování. Opět začnu poděkováním fanouškům, kteří chodili v hojném 

počtu a přitom trochu trpěli, protože na domácí půdě se moc nedařilo. 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 kioskem, s 

pořadatelstvím….. Ať se daří v Novém roce a ať se na jaře ve zdraví zase všichni sejdeme na 

hřišti… 

Tomáš Žalský 

 

Sportovní areál 

Víceúčelové hřiště se úspěšně „uchytilo“ a to i tam, kde se to ne úplně čekalo. V létě mě mile 

překvapila nohejbalová aktivita a to, že se bude hrát ještě v prosinci, nečekal asi vůbec nikdo. 

Občas si někdo zahraje tenis, občas si tam zatrénují děti, občas chlapi. Snad jen ten volejbal 

trochu pokulhává. Při jakékoli společenské akci konané „na hřišti“ je „umělka“ plná dětí. 



 

V letošním roce byla na nových kabinách natřena střecha, na kiosku byly vyměněny nosné 

trámy přístřešku. Většinu prací provedli členové výboru.  

 

 

Dále musím ještě zmínit vybudování hasičské základny, která bude využívána pro tréninky dětí, 

dorostu, ale i dospělých. Základna je ze zámkové dlažby a byla postavena brigádně v součinnosti 

Jívanu a hasičů za finanční podpory obecního úřadu. 

Tomáš Žalský 



Myslivecký spolek Kavkázsko Libštát  

Milí spoluobčané, nastává doba vánoční a s ní přichází i čas pro odpočinek, zastavení se a 

poohlédnutí se po uplynulém roce. Pokud Vás myslivecká činnost alespoň trochu zajímá, tak 

zde naleznete stručný popis práce našich členů. 

Do tohoto roku jsme vstoupili dvěma neúspěšnými naháňkami na divočáky, na kterých se nám 

nepodařilo potkat ani jedno prase. Štěstí se nám vrátilo až během února při obeznávání jedné 

paseky poblíž hranice s Novou Vsí. Z čerstvých stop ve sněhu bylo jasné, že se v pasece nachází 

8 divočáků, a tak jsme svolali odpolední naháňku, na které padlo celkem 6 prasat. Ve chvíli, kdy 

píši tento článek, máme zatím uloveno 27 kusů černé zvěře, což je oproti minulému roku značný 

úspěch. Největší podíl na lovu patří příteli Pavlu Novotnému z Libštátu, který od začátku roku 

ulovil 10 divočáků. Lišek máme střelených zatím 36, kuny zatím 2, protože doba lovu kun začíná 

až 1. listopadu. Máme také uloveny 2 jezevce a 20 kachen. Srnčí zvěře bylo v tomto roce z důvodu 

většího počtu posekaných srnčat při senosečích uloveno pouhých 24 kusů. 

Před koncem školního roku připravilo několik našich členů pro děti z mateřské školy v Libštátě 

poznávací výlet do přírody. Děti nám za odměnu namalovaly hezké obrázky spojené s přírodou 

a na podzim nasbíraly spoustu žaludů a kaštanů pro zvěř. Moc jim za to děkujeme a budeme rádi, 

když nám pomohou i v příštím roce. 

Během letních prázdnin uspořádal náš spolek opět zvěřinové hody, na kterých se tradičně 

podávala zvěřinová svíčková, kanec se zelím, jelení roláda a zvěřinový guláš. Díky hezkému 

letnímu počasí a umění kuchařů, byla návštěvnost veliká. Děkujeme všem, kteří nás přišli 

podpořit. 

O žních bylo na mysliveckém poli sklizeno celkem 150 q obilí, které slouží k přikrmování zvěře v 

době nouze. Na polní práce si najímáme společnost DS Agro Libštát. Tímto bych chtěl poděkovat 

za spolupráci panu Chuchlíkovi. 

V září jsme se zúčastnili oslav 700 let od založení městyse Libštát. Přítel Milan Buchar připravil v 

kulturním domě v Libštátě výstavu fotografií z dob minulých i té současné, na kterých bylo mimo 

jiné zachyceno, jak se myslivost postupem času měnila. Na oslavách nechyběla ani naše tradiční 

kuchyně. Díky Pavlu Šimůnkovi z Libštátu jsme měli k dispozici bývalou prodejnu potravin, ve 

které se podával vydatný oběd. O připravené jídlo byl tak velký zájem, že již okolo 13. hodiny 

nebylo co nabídnout. 

Koncem září se uskutečnily spolkové střelby na střelnici pod Zebínem. Tuto akci pořádáme 

každoročně a každý člen by se jí měl minimálně jednou za dva roky zúčastnit. Střelby slouží 

jednak k oživení si zásad bezpečného zacházení se zbraní, ale také ke zjištění správné funkčnosti 

zbraně. V letošním ročníku zvítězil přítel Jan Chymek z Košťálova. 

bvV průběhu října a listopadu jsme zorganizovali několik brigád pro městys Libštát. Jednalo se o 

úklid klestu (větví) po těžbě v ,,Pansku“. Na těchto brigádách bylo odpracováno celkem 176 hodin 

poctivé práce. Děkujeme městysu za možnost přivýdělku, který nám pomohl vyrovnat finanční 

hospodaření. 

Ke konci si ještě dovolím touto cestou vyzvat všechny vlastníky lesů, kteří mají na svých 

pozemcích již nefunkční a nepotřebné oplocenky, aby je v nejbližší době odstranili. Každoročně 



v naší honitbě zbytečně zahyne několik kusů zvěře, která se zamotá v pletivu. Věřím, že vlastníci, 

kterých se toto týká, chápou naši žádost a oplocenky odstraní. 

 

Závěrem bych vám všem chtěl jménem Mysliveckého Spolku Kavkázsko Libštát poděkovat za 

přízeň, podporu i toleranci a popřát vám hezky prožité vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a 

dobré nálady do nadcházejícího roku. Myslivosti zdar!                                                                                    

 Radek Hadinec 

 

Obecní lesy  

Opět jsme na sklonku roku, a tak je čas shrnout práci v obecních lesích. Jako každý rok, tak i 

na konci roku 2021 jsem si přál, aby nadcházejí rok 2022 byl v obecních lesích poklidný a 

pracovně nenáročný, jenže již v únoru, a to 17.2.2022, zasáhl celé Česko vichr Dudley, který 

navštívil i obecní lesy a způsobil pokázu. Některé vyvrácené stromy spadaly na silnici před 

viaduktem u Sprostých, kde zasahovali hasiči z Libštátu, aby byla průjezdná komunikace na 

Libštát. 

Na konci května bylo provedeno vysekání (vyžínání) paseky pod Strání, kde byly v roce 2020 

dosázeny smrčky. 

Bohužel se nám nevyhnul ani brouk kůrovec, na kterého upozornil Martin Hadinec na konci 

května. Další tři místa, kde kůrovec začal úřadovat, jsem objevil při preventivní prohlídce lesů a 

v brzkém čase zlikvidoval, aby nedocházelo k šíření brouka. 

Vytěženo bylo celkem 139m³. 

Karel Zajíc ml. 

 

Naše obec vlastní více než 9ha lesních pozemků a spadáme pod dva revírníky – pana 

Drahokoupila a pana Novotného. Poté, co jsem na podzim dostal obecní lesy na starost, jsem s 

oběma  lesy prošel, aby zhodnotili jejich stav a doporučili péči v následujících letech. Teď bude 

jen na nás zastupitelích, kolik peněz se do lesů na obnovy a následnou péči bude vkládat. 

Doufám, že tolik, aby jednou další generace měly alespoň to, co přebíráme my. 

V tuto chvíli máme zažádáno na státní správě lesů o těžbu smrkového porostu, který zbyl po 

loňské vichřici a předchozích kůrovcových kalamitách. Těžba, a doufám i následná výsadba, by 

měly probíhat v roce 2023. I v příštím roce bude možnost koupě palivového dřeva z obecních 

lesů dle aktuálního ceníku. Obec nyní nabízí i menší množství palivového dřeva formou 

samovýroby na dobře přístupných lokalitách osobním vozem, cena 150kč/pmr. (pro trvale 

hlášené občany). Kdo budete mít zájem o palivové dřevo nebo samovýrobu palivového 

dřeva, prosím kontaktujte mě na tel. 774 587 407. 

Děkuji tímto Karlu Zajícovi ml. za práci, kterou pro obecní lesy vykonal. Přeji všem čtenářům 

krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v roce 2023. 

Martin Hadinec  



Krátce z knihovny  

Ke 30. listopadu letošního roku má knihovna 10 čtenářů, kteří si pravidelně chodí vypůjčovat 

knihy. Dvě velké čtenářky nám ubyly. Paní Jana Poličanská a paní Libuše Piryová odešly do 

domovů pro seniory do Semil a Libštátu. 

Za 11 měsíců letošního roku měla knihovna 139 návštěv a ty si vypůjčily 359 knih. Zájem je o 

beletrii, odborná literatura je opomíjená. 

3x nám letos z okresní knihovny přivezli putovní soubor. Ten obsahuje nové a novější knihy, 

které se v současnosti vydávají, například „Šikmý kostel“ od Lednické, či „ Bílá voda“ od Tučkové. 

Pro zajímavost uvádím, že poslední putovní soubor obsahoval knihy za 15 611 Kč. Takovou cenu 

za nové knihy několikrát do roka by obecní úřad nemohl akceptovat. Jestliže má čtenář zájem o 

určitou knihu, objednám ji z okresní knihovny a ta nám ji zapůjčí. 

V podzimní a povánoční době si přečtěte dobrou knihu, která nahradí horší TV program. Vánoční 

pohodu si prožijte s knihou v ruce. 

 

Do knihovny přijďte vždy ve středu od 15.00 do 17.30. 

 

Helena Mervartová, knihovnice 

 

Kulturní život 

Jarní setkání důchodců 

V pátek 18. března jsme uspořádali posezení pro důchodce s občerstvením a hudbou. Jako již 

tradičně se o výborné hlavní jídlo postaral Pepa Šulc, za což mu děkujeme. S kytarou a 

harmonikou nám přišel zahrát a zazpívat Jára Podzimek. Tohoto setkání se účastnilo kolem 30 

lidí a věříme, že se pěkně pobavili. 

 

Pálení čarodějnic 

Tradičně poslední dubnový den patřil pálení čarodějnic, o což se letos organizačně postaraly 

ve spolupráci s obecním úřadem spolky hasičů a sportovců. K tanci i poslechu nám zahrál Jirka 

Broul s kapelou. 

 

Bělské setkání všech generací 

Dne 19. srpna jsme ve spolupráci s místními spolky zorganizovali akci pro všechny generace. 

Od 16.30 byl od hasičů připraven na hřišti dětský den, tedy plno různých soutěží, za které čekaly 

na všechny děti krásné odměny. Za svou účast byly odměněny i občerstvením v podobě 

voňavých trdelníků od našich místních výrobců a také párkem v rohlíku. V 19 hodin předvedli 

naši nejmenší hasiči požární útok, za který sklidili velký potlesk. Občerstvení ve stánku zásobovali 



sportovci, přičemž vedle v udírně nechyběla podkrkonošská uzenina. Na své si přišli i milovníci 

sladkého, neboť několik našich dobrovolnic napeklo výborné řezy a koláčky. Od 20 hodin nám 

k tanci a poslechu zahrál Jirka Broul s kapelou. Setkání to bylo velmi vydařené, neboť jsme se 

bavili dlouho do noci. Děkujeme všem, kteří jste nám pomohli akci uspořádat. 

 

Vítání občánků  

V neděli 11. září jsme v zasedačce přivítali naše nejmenší občánky.  
Po uvítání a proslovu paní starostky byly děti jednotlivě přivítány do naší obce, přičemž dostaly 

pamětní list a minci, 

dřevěné kostky  

a příspěvek na botičky. 

Maminky byly obdarovány 

květinou. Následně jsme si 

připili na zdraví našich 

nejmenších. 

 

 

 

 

 

 

Předvánoční setkání důchodců 

V pátek 11. listopadu měli naši důchodci opět možnost se společně setkat a popovídat si. 

Hojná účast, výborné vepřové výpečky od Pepy Šulce a harmonikové duo Pepa Hadinec  

a Jára Podzimek 

utvořily příjemnou 

atmosféru, za což 

moc děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 



Vánoční koncert s rozsvěcením vánočního stromu 

Na první adventní neděli jsme do našeho kostelíka opět pozvali Mříčenské muzikanty pod 

vedením pana Miloše Farského, kteří nám krásně zahráli a zazpívali vánoční písničky.  

Venku následovalo občerstvení a byl odpálen ohňostroj, v jehož závěru se rozsvítil vánoční 

strom. Celou akci nám pomohli uspořádat naši hasiči. Pánové od hasičů zajistili stánek a 

připravili výborný ovar. Dámy zas napekly několik set koláčků a připravily voňavý svařák a čaj.  

Jsme moc rády, že vás tolik přišlo a že po dvou letech jsme opět mohli zahájit adventní čas takto 

společně. Poděkování patří novoveské farnosti za možnost uspořádat koncert v kostele a rovněž 

děkujeme vám všem, kteří jste se na této akci podíleli! 

 

 

Mikuláš, čerti a andělé 

Tradičně 5. prosince dorazila za dětmi mikulášská výprava. A přestože v Knize hříchů mají 

nějaký ten záznam všechny děti, byl i letos Mikuláš velmi shovívavý a nedovolil čertům si nikoho 

z bělských dětí odnést. Za pěknou básničku a příslib polepšení je navíc ještě společně s andílky 

obdaroval dárečky. Je pěkné vědět, že se u nás každoročně zorganizuje nějaká ta parta 

dobrovolníků, kteří ochotně vyrazí za každého počasí do rodin za malými dětmi. Děkujeme! 

 

 

 

 



Vánoční besídka s nadílkou 

V neděli 11. prosince od 14 hodin mohly 

naše děti v zasedačce tvořit vánoční 

ozdoby, svícny, sobíky, sněhuláčky a další 

tématické výrobky.  V průběhu tvoření se 

na děti přišel podívat bělský skřítek, který 

rozdával za pěknou básničku nebo písničku 

balíčky s dobrotami. Společně se sešlo na 

30 dětí, což pro nás bylo v období chřipek 

a nachlazení milým překvapením. 

Děkujeme našim hasičkám za uspořádání 

besídky i zajištění občerstvení, skřítkovi, že 

mezi nás dorazil a dík patří také vám všem, 

kteří jste tuto akci podpořili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za kulturu závěrem… 

Chtěla bych poděkovat všem lidem, kteří mi pomáhají a co slíbí, tak splní. A já pak vím, že se 

na ně můžu spolehnout. Díky moc za báječnou spolupráci �, Vaše Zdena 

 

Iveta Fišerová a Zdeňka Čeřovská 

 

Cvičení v zasedačce 

Jóga 

Každé pondělí od 18 hodin probíhá v zasedačce cvičení jemné jógy pod vedením paní Hany 

Lamačové ze Svojku. Cvičení je vhodné i pro nastávající maminky a rovněž také pro zájemce 



z vyšších věkových kategorií. Cena za lekci je 100,- a snížené vstupné pro studenty, seniory a 

maminky na mateřské činí 70,-. 

 

Posilovací cvičení 

Každý čtvrtek od 18 hodin předcvičuje v zasedačce paní Iveta Piryová z Košťálova. Hodinová 

lekce začíná protažením, po kterém následuje posilování všech problematických partií. Na závěr 

se opět řádně protáhne celé tělo, aby následující den nic nebolelo �. Posiluje se jak s vlastní 

vahou, tak i s cvičebními pomůckami (balanční čočky, pilates tyče), které jsou pro všechny 

k zapůjčení. Cena za lekci je 50,-. 
Iveta Fišerová 

 

 

Poděkování našemu zastupitelstvu 

Bělští senioři děkují obecnímu zastupitelstvu minulému i současnému za péči a porozumění, 

které pro nás má. 

Dvakrát ročně nás zve na posezení důchodců, zde nás paní starostka seznámí s prací 

zastupitelstva, pak při občerstvení si můžeme jeden s druhým popovídat. Ty kontakty jsou 

důležité pro všechny, protože ve vesnici není obchod ani hostinec, kde jsme se setkávali. 

Zastupitelé nám zajišťují i kulturní akce jako setkání na hřišti a vánoční koncert v kostele. 

Předvánoční tóny v našem kostele zní velmi emotivně, pro nás je to pohlazení po duši. 

K dalším akcím patří návštěva při narozeninách, kdy přichází paní Čeřovská a oslavenci předá 

dárek a gratulaci zastupitelstva. Za její práci a čas, který této akci věnuje, zasluhuje paní Zdena 

velké díky všech nás. Musíme podotknout, že okolní vesnice nám vaši péči závidějí. 

 

Děkujeme za vše a přejeme vám, až budete jednou v našich letech, aby vedení obce se o vás 

zajímalo a staralo stejně dobře jako vy o nás. 

 

Za bělské seniory Milada Rulcová a Josef Hadinec 

 

 

 

 

 



Děti, které se letos narodily 

 
Julie Horáková 

Eliáš Mihulka  

František Hadinec 

 

 

Našim nejmenším občánkům přejeme 

šťastné vykročení do života a ať dělají 

svým rodičům jen samou radost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letos nás navždy opustili 

 

Josef Kříž                                                                                   

Ladislav Piry 

Stanislava Nosková                                                                         

Jana Hadincová 

Květoslava Baladová 

Jaroslav Kosina 

 

Věnujme jim tichou vzpomínku… 

 

 



Významná jubilea našich občanů 

60. narozeniny  

Jana Čeřovská 

Vladimíra Morávková 

 

65. narozeniny 

Miroslav Honců 

Naděžda Kosinová 

Jaroslav Podzimek 

Marie Vejnarová 

Bohumila Fejfarová 

 

70. narozeniny 

Ludmila Broulová 

Alena Krausová 

Milan Žalský 

Jiří Balada 

Milan Fejfar 

Miroslav Vejnar 

 

75. narozeniny 

Mária Brožová 

Václav Král 

Josef Hadinec 

 

80. narozeniny 

Zdeněk Fajfr 

Bohumil Korbelář 

Hana Brendlová 

 

90. narozeniny 

Josef Mervart 

 

 

Všem našim jubilantům ještě jednou přejeme vše nejlepší, pevné zdraví a životní 

optimismus.  

 

 

Grafické zpracování Občasníku: Eva Kovaříková a Iveta Fišerová 



 

Kontakty a informace 

Alena Mihulková, starostka 
Vše, co se týká obce a obecního úřadu (oddávání, CZECH-
POINT, evidence obyvatel, ověřování), územní plán, odpady, 
krizová opatření 

775 203 677 
bela.sm@worldonline.cz 

Zdeňka Čeřovská, místostarostka 
Kabelová televize, internet, bytovka, hřbitov, kultura 

607 624 098 
cerovska@belasm.cz 

Miroslav Fišera, místostarosta 
Obecní komunikace, pozemky, dětské hřiště, kurt, spolky, 
požární ochrana 

602 319 489 
fisera@belasm.cz 

Martin Hadinec 
Lesy, vodovod – technická část 

774 587 407 
hadinec@belasm.cz 

Ing. Michal Ježek 
Veřejné osvětlení, kamery 

777 775 047 
jezek@belasm.cz 

Eva Kovaříková 
Péče o vzhled obce a obecní zeleň 

724 270 690 
kovarikova@belasm.cz 

Bc. Iveta Fišerová 
Vodovod – administrativní část 

728 312 125 
fiserova@belasm.cz 

 

Nahlášení požadavku na protažení obecní cesty 775 203 677 

Nahlášení poruchy kabelové televize 607 624 098  
775 203 677 

Nahlášení požadavku na vývoz kontejneru 
s tříděným odpadem (sklo) 

775 203 677 

Porucha vodovodu 774 587 407 
775 203 677 

Porucha internetu, pan Libor Vlček 774 096 473 
 

Úřední hodiny obecního úřadu středa 15.00 – 18.00 
Knihovna středa 15.00 – 17.30 

Odvoz odpadu směsný – každou středu 
plast – každých 14 dní 
papír – 1x za měsíc 

 

Více informací na internetových stránkách obce www.belasm.cz 


