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Přijela k nám pouť a lidí proud . . .
Bělská pouť, cca po 40ti letech zavítala do naší obce pouťová atrakce
pana Rumla ze Staré Paky. V prostoru před
bývalou „hospodou u Zastávky“ byl postaven
velký řetízkový kolotoč, 2 dětské kolotoče a
střelnice. Atrakce měli rozložené na zapůjčených
pozemcích pana Miloslava Pecha za což mu
děkujeme. Obec s předstihem upozorňovala naše
občany, ať využijí možnost nejen pro děti, ale i
pro dospělé využít pouťové atrakce. Dále zde
postavil pan Šulc stánek Podkrkonošské uzeniny
s občerstvením – grilované uzeniny a pivo. Byl
zde postaven velký stan pro posezení účastníků. I
přes deštivé počasí se akce zdařila.

VB

Akce v obci v roce 2011
(krátce)
-

Za spolufinancování Mikroregionu Pojizeří bylo provedeno vybrání příkopů,
vyčištění svodidel a propustků na hlavních místních komunikacích. Dále potom
vybrání odtoku slepého ramene Olešky (v žabárně). Celá akce si vyžádala 55 000
Kč.

-

V květnu bylo provedeno vysekání třech pasek v obecních lesích. Práci provedl
Michal Jíra, náklad činil 6 000 Kč. Na podzim bude nutno dosázet volné plochy.

-

V květnu proběhla v obci prohlídka kulturních
památek a bylo rozhodnuto provést generální opravu
sochy Sv. Jana Nepomuckého včetně obnovení
balustrády. Pro rok 2012 bude zažádáno o dotaci a to
přes Mě.ú. Semily pana Hedvičáka. Ostatní pomníky,
kříže, kapličky a socha Sv. Jana Křtitele, zde bude
provedeno očištění a případné nátěry. Také byla
provedena gen. oprava vstupních dveří do kaple
Nejsvětější Trojice na náklady Římskokatolické
církve.

-

Naše obec požádala Ministerstvo zemědělství o
provedení pozemkové úpravy v naší obci. Proběhlo
jednání s majiteli pozemků soukromého sektoru a
ADV a DS Agro, kteří rovněž tuto akci podporují.
Stále nemáme přehled o cestách a parcelách a jejich
majitelích v obci. Tímto se vše vyřeší a dá do pořádku. Celá akce je hrazena MZ.

-

Každoročně pořádáme sbírku ošacení a
ostatních věcí pro Diakonii Broumov.
I letos jsme tuto akci provedli a podařilo
se nám získat spoustu použitelných věcí.
Ty byly uloženy v krabicích a pytlích na
OÚ a poté odvezeny.

-

-

V současné době je v obci připojeno na
kabelovou televizi 89 domů. Roční
poplatek na dům činí 1 440 Kč (120 Kč
měsíčně). Máme možnost sledovat 18
programů, z toho v češtině 13 programů. V březnu proběhla digitalizace některých
programů. Na kanálu:
32
to jsouČt 1, Čt 2, Čt 4, Čt 24
34
Nova, Nova cinema, Prima, Prima cool,
Barrandov
30
Prima LOVE
Analog. Kanál :

28 – Discavery, 27 – Markýza, 29 – Pro 7, S10 – Eurosport, 21
– RTL, 22 – CS film, 33 – VIVA
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Koncem června byla provedena celá změna kabelové ústředny na digitální provoz.
Máme zájem zařadit ještě některé nové stanice, ale jejich finanční požadavky jsou
velmi vysoké.
-

Do obce je soukromou firmou zaveden internet bezdrátově, vysílač je umístěn na
vodojemu. OÚ nemá přehled o počtu připojených domů, veškeré připomínky proto
volejte na COMA Jilemnice, 481 543 052 pan Janouch.

-

Naše obec je zapojena do organizace Euroregion NISA. Pravidelně se
zúčastňujeme akcí pořádaných v rámci tříkoalice Česká republika, Německo,
Polsko. Využíváme možnost podávat žádosti o dotace z různých fondů. Díky této
organizace máma v Bělé 6 poutačů s turistickou tématikou.

-

Naše obec je též zapsána do práce v rámci Mikroregionu Pojizeří. Celkem je ve
svazku zapojeno 13 obcí se sídlem v Benešově. V rámci tohoto svazku
zabezpečujeme společné akce v dotacích v KÚ Liberec. Letos to byla akce
Prevence proti škodám z klimatických srážek, v rámci které bylo provedeno
vybrání příkopů, vyčištění svodidel a propustků kolem obecních cest.

-

Dále je obec zapojena do projektu „Masky Chuchelna“. Zde provádíme akce
s větší pomocí dotací v rámci celé Masky. Tato organizace zastřešuje dva
mikroregiony – Kozákov a Pojizeří.

-

Celkem má obec 4 místa pro sběr odpadů. Třídíme PET lahve, sklo, papír,
železná šrot, ost. plasty, polystyren a tetrapaky v pytlích pouze pod OÚ.
Žluté a oranžové pytle (ost. plasty a tetrapaky) dávejte plné do dřevěné boudy pod
OÚ. Pytle jsou na vyžádání zdarma v prodejně.
PET lahve, na všech třech stanovištích, dávejte do žlutého kontejneru, papír do
modrého kontejneru a barevné sklo do zeleného kulatého kontejneru.
Polystyren v krabicích do boudy pod OÚ, železo do boxu pod OÚ.
Domovní odpad (černé kontejnery) je odvážen každou středu, ostatní odpady
podle objednávky.

Neustále však zjišťujeme, že ne všichni občané třídí odpady podle
komodit: PAPÍR; SKLO; ŽELEZNÝ ŠROT; OSTATNÍ PLASTY;
TETRAPAKY; POLYSTYREN!!!
Řádným tříděním odpadů pomáháte
snižovat náklady na odvozy!!!
-

Letos se nám za pomoci dotace z Mikroregionu
podařilo opravit některé veřejné cesty Na stráni
a Kavkazu. Bohužel byly koncem června opět
přívalové deště a některé propustě budeme
muset znovu opravit. Dále pracujeme na
průzkumu všech asfaltových cest v obci, v jakém
jsou stavu a podle toho potom provedeme
patřičné opravy.
Vladimír Svoboda
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ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BĚLÁ
Celý proces zpracování Územního plánu obce Bělá je u konce. Touto dokumentací se
bude řídit výstavba v obci v příštích letech.
Územní plán stanoví hlavní využití území, je to tzv“ místní zákon“ . Stavební úřad pak
nemůže povolit nic, co by nebylo schváleno v Územním plánu obce. Předpoklad
platnosti ÚP je minimálně 15 let.
Nové záměry se budou shromažďovat na obci a jednou za 2 roky budou tyto požadavky
předloženy Odboru územního plánování v Semilech, který je vyhodnotí.
Veškeré zapracování nových změn je finančně nákladné, proto obec nepředpokládá, že
by tak činila.
Pořizovací cena Územního plánu obce Bělá byla cca 280.000,-Kč. Zde se podařilo
získat dotaci 100.000,-Kč z Libereckého kraje a zbytek byl zaplacen z rozpočtu obce.
V elektronické podobě bude umístěn na www stránkách obce a na stránkách města
Semily. K nahlédnutí je k dispozici v úřední dny, nebo po dohodě na obecním úřadu
v Bělé.
Možná máte pocit, že to je pro obec naší velikosti zbytečnost, která nám svazuje ruce
s výstavbou. Bohužel, dnes, když chce obec realizovat jakoukoli akci, je jednou
z hlavních podmínek při žádosti o dotaci platný Územní plán.
Na internetu najdete dokumentaci k územnímu plánu na:
http://www.semily.cz/cz/obcan/uzemni-planovani/uzemni-plany-obci/bela/

Alena Mihulková
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Stav domů a obyvatel
V současné době se nám daří udržet stav obyvatel trvale žijících v průměru 260 osob.
Je to jednak k trvalému obsazování rekreačních chat, nově přistěhovaným rodinám a
zvýšenou porodností.

Stav domů a obyvatel
Rok
Obyvatel
Domů

1600 1788 1880 1900 1921 1930 1950 1980 1990 2003 2008 2011
130 509 867 747 665 656 432 302 287 265 263 262
18
88
132 133 133 135 137 135 136 145 146 149

Věkové složení
Věk

Do 6

7-18

19-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

101+

celkem

Muži

10

10

27

21

14

20

22

6

1

0

0

131

Ženy

14

12

19

17

16

19

19

4

11

0

0

131

celkem

24

22

46

38

30

39

41

10

12

0

0

262

Věková struktura
Část obce

Dospělí (kategorie 1)
Muži
Ženy

Děti (kategorie 2)
Muži
Ženy

celkem

počet

věk

počet

věk

počet

věk

počet

věk

počet

věk

Bělá

98

48,68

94

53,13

33

12,58

37

12,03

262

41,22

Celkem

98

48,68

94

53,13

33

12,58

37

12,03

262

41,22
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Hasiči
Letošní okrsková soutěž, která se konala v Libštátě 4.6.2011 při příležitosti 130.let od
založení sboru zajistila nečekané medailové žně. Počasí pořadatelům přálo a my jsme
vyjížděli na soutěž s pocitem dobré připravenosti všech našich družstev. Jako
každoročně se vyskytly problémy s chybějícími členy, ale i to se nakonec vyřešilo.
Soutěžili jsme v kategorii mužů, žen, mladších dětí a dorostenců v disciplíně požárního
útoku a štafety 4x60m. V kategorii mužů obsadilo první místo družstvo Bělé
s výsledným časem útoku 31,47s a časem štafety 46,08s. Dále následoval Libštát,
Kundratice, Košťálov a Svojek. V kategorii žen obsadila první místo Bělá s časem útoku
38,49s a časem štafety 55,93s. Dále následovaly Kundratice, Svojek a Libštát.
V kategorii mladších dětí se první umístil Svojek druhá Bělá s časem útoku 54,87s a
časem štafety 66,25s. A v poslední kategorii dorostenců brala zlaté medaile Bělá s časy
38,4s a 53,95s. Jak sami vidíte, šlo o velice vydařenou soutěž jak z našeho pohledu tak
si myslím, že i z pohledu pořadatelů. Připravenost tratí a organizace soutěže byla
výborná. U stánků nechybělo chutné občerstvení. Po soutěži následoval doprovodný
program ukázkou staré techniky či produkce dechové hudby Táboranka. Večer k tanci a
poslechu zahrála skupina Konverze Band, kde naše oslavy pokračovaly do ranních
hodin, kde jsme opět ukázali, že to není jen o soutěžení, ale o dobré soudržnosti
kolektivu.
Jiří Broul, velitel SDH Bělá
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Dětské hasičské soutěže
Za Bělské mladé hasiče letos na jaře soutěžilo 1 družstvo dětí mladších a 1 družstvo
dorostu. Jarní kolo hry Plamen se pro mladší děti skládá z disciplín: štafeta dvojic – ta
spočívá především v rychlosti a správnosti provedení rozmotání a smotání hadic,
štafeta CTIF, kde se na různých překážkách vystřídá všech 9 soutěžících členů
družstva a potom klasický útok a klasická štafetu, jaké znáte z okrskových soutěží.
Družstva dorostu soutěží v požárním útoku, štafetě, překážkovém běhu jednotlivců a
testu ze znalostí požární ochrany.
Celkem jsme se letos na jaře zúčastnili 4 soutěží a největších úspěchů dosáhly děti
stejně jako i bělští muži a ženy na okrskové soutěži v Libštátě.
Soutěže a výsledky:
14.5.2010 – Podkrkonošský pohár v Nedaříži - děti mladší 11.místo
21.5.2010 – jarní okresní kolo Plamene v Horní Rokytnici - děti mladší 15.místo
22.5.2010 – jarní okresní kolo Plamene v Jilemnici - dorost (smíšené družstvo) 1.místo
4.6.2010 – okrsková soutěž Libštát - děti mladší 2.místo, dorost 1.místo
18.5. - trénink mladších dětí na hřišti

Soutěžní družstvo mladších dětí, zleva ve složení: Lucka Žalská, Majka Patzová, Filip
Žalský, Rozálka Podzimková, P. Včelák, Honza Vedral, P. Včelák, Honza Podzimek,
Marek Foltýn.

21.5. – Mladší děti na soutěži Plamen v Horní Rokytnici
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Soutěžní družstvo dorostu zleva ve složení: Vojta Honců, Zdeněk Čeřovský, Radim
Lukášek, Zuzka Janatová, Zuzka Holubcová, Petra Bucharová, Věrka Bucharová, Jana
Brožová.

22.5. - Dorost na soutěži Plamen v Jilemnici

22.5. - Dorost pod dohledem při pečlivé přípravě na požární útok
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Dětské hřiště
Na podzim to budou už 2 roky od postavení 1. části dětského hřiště u fotbalového hřiště
v Bělé. Dnes už je pro nás hřiště
samozřejmou součástí obce a je hojně
využívané
maminkami
s dětmi.
Nejvíce dětí je zde vždy při
fotbalových zápasech. Obec Bělá
pozvala firmu Obec Malé Žernoseky,
která hřiště realizovala, aby provedla
kontrolu zařízení a opravila drobné
nedostatky. Nyní probíhá nový nátěr
dřevěného oplocení hřiště.
Děti na hřišti při hasičské soutěži
V pátek 17.6.2011 se v Bělé
uskutečnil dětský den. Celkem
25 dětí v doprovodu rodičů či
prarodičů vystoupalo formou
hry – stopované do břízek na
Jívě. Cestou děti plnily rozličné
úkoly a za splnění následovala
sladká odměna. V cíli čekal na
děti i jejich doprovod ukrytý
poklad a na závěr si všichni
opekli
nad
ohýnkem
zaslouženého buřtíka.

Závěrečné foto z dětského dne před břízkami

Skákání se svázanýma
nohama s výhledem na
Kumburk

Plnění jednoho z úkolů na stopované
- malování obrázku křídou

Ing.arch. Jana Foltýnová
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Kultura
V naší obci stále dodržujeme tradice, mezi které patří vítání občánků, tradiční setkání
důchodců a samozřejmě nezapomínáme na významné životní jubilea našich občanů,
které při této příležitosti navštívíme. Nejstarším občanem v naší obci je pan Josef Šulc,
který oslaví 28.8. své 87. narozeniny, nejstarší ženou je paní Marie Hadincová, která
rovněž 28.8. oslaví 86. narozeniny. Občané se navštěvují od 60. let po pěti letech a od
80. let, každý rok. Tato setkání jsou vždy příjemná a milá.
Jako každý rok, tak i letos v dubnu proběhlo setkání důchodců v zasedačce obecního
úřadu. Pan starosta všechny srdečně přivítal a seznámil naše občany s děním v naší
obci. Po následném občerstvení a promítání diapozitivů pokračovala volná zábava při
hudbě a tanci.
V květnu se uskutečnilo vítání občánků. Akci uvedla paní Alena Šulcová. Před sociální
komisí a starostou obce pak představila jednotlivé
děti a jejich rodiče. Po slavnostním proslovu starosty Dohnal Jan
obce pana Svobody byl proveden zápis do kroniky Gotská Valerie
obce.
Lorenc Miroslav
Do naší obce bylo přivítáno 8 dětí.
Patzová Michaila
Rodina Boudných se k nám letos přistěhovala a jejich
Řehák Tadeáš
děti Karolína a Kateřina byly taktéž přivítání.
Všechny děti obdrželi finanční dar 500Kč a plyšovou Srncová Tereza
hračku, maminky pak bačkory a pamětní list. Na
závěr proběhl přípitek a fotografování, jak do kroniky obce, tak na památku dětem.

Alena Šulcová
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Kateřina Boudná

Karolína Boudná

Tadeáš Řehák

Miroslav Lorenz

Michaela Patzová

Iva Hadincová

Jan Dohnal

Tereza Srncová

Vladimír Svoboda
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Alena Šulcová

Finance
Výsledek hospodaření za rok 2010
Konečné příjmy: částka 3.564.609,55 Kč
Obec z tohoto rozpočtu uspořila za rok 2010 částku 650.433,58Kč. Dosáhla toho na
základě pozastavení veškerých investičních akcí.
Inventarizace majetku obce se stavem k 31.12.2010 v částce 23.359.364,68 Kč. Oproti
loňsku došlo k navýšení o 246.995,-Kč.
Byla stanovena nová výše poplatků na rok 2011 splatných od 1.3.-30.6.2011 takto:
vodné zůstává a činí: 19,-Kč občané, 22,-Kč podnikatelé
kabelová televize zůstává a činí: 120,-/Kč měsíčně v roční částce 1440,-Kč.
odpady se mění a jsou stanoveny roční částkou 400,-Kč/ osobu nebo
rekreační objekt / za kalendářní rok.
Návrh rozpočtu na rok 2011 v konečné výši: 2.941.096,-Kč a je nastaven jako
přebytkový ke krytí půjčky u Raiffeisen Bank.

Iva Hadincová

Produkty lidí - ODPADY
Trochu všeobecného povídání k odpadům
Cokoli děláme, produkuje odpad. Produkce odpadu v celosvětovém množství stále
stoupá. Např. za rok 2008 dosáhl průměr vyprodukovaného odpadu v zemích EU
hodnoty 524 kg/občana. „Nejlépe“ na tom bylo Dánsko (802Kg), v České republice to
bylo 305kg.
Jedním z opatření jak snižovat celkové množství odpadu je to, že se jeho část
energeticky nebo materiálově využije. To docílíme tříděním odpadů a jeho recyklací. Je
třeba si uvědomit, že likvidace odpadů a recyklace nevyjímaje jsou především obchod.
Ten kdo odpad sváží a recykluje, ho následovně i prodává (zjednodušeně řečeno). A
my jsme součástí tohoto obchodu. Odpad je věda. A to nejenom chemická, logistická,
ale i právní. Opravdu. Komu patří odpady? Nikomu? To není možné, všechno někomu
patří. Za „majitele“ resp. původce odpadů je podle zákona považována obec. To činí
obec zodpovědnou za zacházení s nimi. Kdyby tomu tak nebylo, musel by se každý z
nás sám postarat o likvidaci svých odpadů. Takto to za nás udělá obec, za což ji my,
obyvatelé, platíme poplatky. A tyto poplatky jsou následně převáděny firmě, kterou si
obec na svoz a likvidaci odpadu najala. A jsme u toho obchodu. A s recyklací je to
podobné. Recyklace není nic jiného, než proměna odpadu na nový materiál. Ten kdo
materiál sváží a recykluje, ho následně i prodává. Aby se provozovatelům recyklačních
firem snížily provozní náklady, je po nás žádáno, abychom odpad třídili s co největší
přesností. A to my děláme tím, že jednotlivé odpady vhazujeme do patřičných
kontejnerů. Teď by si někdo mohl říct, ...když tedy na recyklaci vydělávají jen nějaké
firmy, tak to dělat nemusím...“ Ano jejich podnikání je dotováno a tu a tam podporováno,
nicméně toto podnikání je ku prospěchu věci. A to že recyklace je z velké části obchod
vlastně zaručuje funkčnost celého procesu. A navíc my jako součást obcí z toho také
prospěch máme. Jednak za tříděný odpad jsou nějaké příjmy, čímž se snižují náklady
na odpady a navíc odvozem tříděného odpadu snižujeme množství odpadu, který je
nutné odvést na skládku. V současnosti třídí odpad sedm z deseti obyvatel ČR. V roce
2009 se z celkového množství obalových odpadů recyklací využilo až 70% a
energeticky pak téměř 8%. Podle organizace EKO-Kom došlo mezi lety 2008 a 2009 k
poklesu objemu vzniklých obalových odpadů o více než 6%. Samozřejmě jsou i další
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možnosti jak snižovat množství odpadů. Hlavním cílem by mělo být vzniku odpadů
předcházet, popřípadě jakési „prodloužení životnosti výrobku“... tedy něco o čem
výrobci a prodejci neradi slyší. Jednoduše řečeno, mnoha věcí se zbavujeme jen proto,
že jsme si pořídili nové, hezčí, výkonnější apod. A přitom ty staré ještě nejsou úplně na
odpis. Zde máme v obci také možnost snižování produkce odpadů a to tím, že pro nás
nepotřebné věci poskytneme např. pro Diakonii Broumov. Navíc z tohoto můžeme mít
dobrý pocit, že tímto pomůžeme někomu, kdo si nemá z jakýchkoliv důvodů možnost si
danou věc pořídit. Bylo by toho mnoho, co by se k odpadům, k jejich třídění a
následnému využití těchto materiálů, nechalo napsat. To však musíme nechat na
některý z dalších občasníků.
Odpady v Bělé
Třídění odpadů v Bělé probíhá do kontejnerů na plast, papír a sklo na stálých
stanovištích a do barevných pytlů (žluté-plasty z domácnosti, oranžové-nápojové
kartony), které si občané mohou vyzvednout v úřední den na obecním úřadě a
naplněné svázané šňůrkou je uložit do prostoru přístřešku pod budovou OÚ.
Za vytříděný odpad získává obec cca 12tis. Kč/rok což je cca 10% nákladů na likvidaci
všech odpadů v obci. Navíc, jak již bylo psáno výše, tříděním odpadu se sníží celkové
množství odpadu a tím se úspora v % ještě navyšuje.
Ekonomická stránka odpadů
Náklady na odvoz odpadů za rok 2010 činily cca 120 tis. Kč
Vybrané poplatky za odpady za rok 2010 činily cca 98tis. Kč
Příjmy za tříděný odpad cca 12 tis. Kč
Z tohoto je zřejmé, že náklady částečně převyšují příjmy. Je pravda, že ke konci roku
neměli všichni občané zaplacené poplatky za odpady, avšak tento rozdíl se částečně
vyrovnává příjmem za poplatky roku 2009, vybrané v roce 2010. Z výše uvedených
čísel rozhodlo zastupitelstvo obce o navýšení poplatku za odpady z 390 Kč/rok/osobu
na 400 Kč/rok/osobu pro rok 2011.
V zimě 2010/2011 došlo opět k zahoření kontejneru z důvodu vhozeného žhavého
popela na “Dolením konci Bělé“. Bohužel po tomto požáru již musel být kontejner
vyměněn. Částka na pořízení nového kontejneru se pohybuje okolo 10 tis. Kč. Tento
náklad se musí též přičíst k celkovým nákladům. Žádáme tedy občany, aby

nevhazovali žhavý popel do kontejnerů!!!
Pořízení jednoho kontejneru se projeví
navýšením ročního poplatku na jednu
osobu cca o 35Kč. Toto je náklad, který
máme „plně ve vlastních rukách“.
Vládní
koalice
navrhuje
navýšení
maximálního poplatku za domovní odpad
z 500Kč/rok na 1000Kč/rok. Dá se
předpokládat, že mimo jiné schválení
tohoto zákona povede k navýšení cen za
svoz a likvidaci odpadů. Předcházejme
tedy navyšování nákladů a tím i poplatků
v naší obci. Ať už tříděním, využíváním
velkoobjemových kontejnerů přistavených
do naší obce 2x ročně, nebo poskytováním nepotřebných věcí pro Diakonii Broumov.
Přivítáme i další návrhy jak náklady na odpady snižovat.

Ing. František Mazánek
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Sport
Fotbal
Fotbalový ročník 2010-2011 v okresní soutěži nedopadl nijak oslnivě. Průběh byl
opačný oproti předchozímu ročníku, kdy byl podzim katastrofální, ale výborné jaro.
Letošní jaro bylo špatné a výbornou pozici z podzimu jsme ztratili. Hlavní příčinu vidím
v odchodu dvou kvalitních hráčů za prací do Švédska. Tím se nejen ztenčil kádr, ale
hlavně se změnil styl hry. Po několika neúspěšných zápasech se vytratila i pohoda
v mužstvu. Čtvrté místo není sice špatné, ale chtěli jsme po vynikajícím podzimu
bojovat o úplnou špičku a případně vrátit Jívan do okresního přeboru. Na 4. místě měla
Bělá 51 bodů a skóre 56:36. Nejvíce branek dal na jaře Patz (10). I přes absenci
v několika podzimních zápasech dal velice pěkných 21 gólů. 25.6. pořádal Jívan 38.
ročník Bleskového turnaje o pohár OÚ. Po několika letech se podařilo dosáhnout
kompletního obsazení 8 mužstvy velmi dobré úrovně. Naštěstí se nevyplnila nepříznivá
předpověď počasí a tak se hrál za ideálního počasí, při dobré návštěvě diváků fotbal
velmi dobré úrovně. Prvenství obhájil Kruh. Další v pořadí: Baráček Nová Paka, Sokol
Horní Branná, Dr. Pepe z Libštátu, Erebos Trutnov, Jívan, FČ Boskovice u Liberce a
Krbaři z Lomnice.
Na turnaj navázala taneční zábava při hudbě Tampelbandu. I přes chladnější noc se
sešla slušná návštěva. Zimu zaháněli účastníci tancem, ale i alkoholem. Svoji míru
zřejmě neodhadla jedna z přítomných a tak začala detektivka. Když nepřišla do rána
domů, byla do bezvýsledného pátrání zapojena i policie. Důkladně byly prohledány
břehy i sama Oleška, kvůli obavám z utonutí. Když policie chtěla nasadit psovoda,
přikráčela poněkud nejistě pohřešovaná a divila se proč je tolik rozruchu, když se jen
chtěla vyspat a „je jí už osmnáct a může si dělat co chce“. A tak měla detektivka šťastný
konec.
Byla to velmi neobvyklá tečka za sezonou. Jaká bude nová? Doufám, že lepší a jistě se
o to budeme všichni snažit.
Zdeněk Fajfr

Cvičení v Bělé
Od listopadu do konce února jsme
s Luckou Morávkovou vedly zde na
Obecním úřadě v zasedačce cvičební
program. Cvičilo se dvakrát týdně, a to
vždy v pondělí a v pátek od 19 hodin.
Součástí každé lekce byl na úvod
intenzivní zahřívací program, po
kterém následovala čtyřicetiminutová
aerobiková a zumbová část plná nejen
latinsko-amerických rytmů, ale i
známých
písní
ze
současných
hitparád. Po řádném rozpohybování
vždy přišlo na řadu posilování, které
jsme zakončili protahovacími a
uvolňovacími cviky.Na lekcích vždy
probíhala super atmosféra, jen po desetidenní vánoční pauze jsme se všichni nějak
hůře rozhýbávali. Přece jen krásně strávené Vánoce s mísou cukroví na klíně při
sledování pohádek se na leckteré z nás nějak poznamenaly. Nicméně blížící se
plesová sezóna byla značným impulzem, jak s vánočními kily urychleně zatočit.
Naštěstí nám stačily tak dvě tři lekce a forma byla zpět.
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Po novém roce sem začaly na
cvičení dojíždět i holky ze
Svojku.
Také
spousta
zdejších zástupců pánského
pohlaví se kasala, jak si
přijdou
zacvičit,
nakonec
chodili dva, za což před nimi
smekáme! Koneckonců to
svědčí o tom, že zumba,
aerobik a lehčí posilování
není jen pro mladé holky,
nýbrž pro muže i ženy a
to téměř v jakémkoli věku.
Závěrem
bych
chtěla
poděkovat všem, kteří jste si
chodili s námi zacvičit, Lucce
za skvělou spolupráci a
především OÚ Bělá za poskytnutí prostor, díky čemuž se cvičilo zcela zdarma. Doufám,
že se nám podaří cvičení rozjet i příští zimní sezónu.

Tenisový miniturnaj
Ve středu 29. června se v podvečerních hodinách na místním kurtu uskutečnil tenisový
miniturnaj ve čtyřhře. Této akce se zúčastnilo deset hráčů z různých věkových kategorií.
Nejlepší a tedy i vítěznou dvojicí se stala Ilča Podzimková a Pavel „Vráťa“ Žalský. Po
vyhlášení výsledků a symbolickém ocenění úspěšných hráčů čekalo na všechny
účastníky i fanoušky bohaté občerstvení. Skvělé počasí a ještě lepší nálada umocnili
celkový dojem z povedeného turnaje a my věříme, že se tato akce ještě letos jednou
zopakuje a že si přijdete zahrát i Vy nebo nás alespoň podpoříte v řadách fanoušků!
Iveta Hadincová
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Květnové senoseče
Každoroční senoseče přinášejí nemalá utrpení lesní zvěři. Právě v tuto dobu kladou
(rodí) srny svá srnčata. Sekání luk na bělských pozemcích připadlo na nejméně
vhodnou dobu pro zvěř. I když některé louky myslivci procházeli v den senoseče ráno,
nemuseli srnčata najít. Srnče které se ten den, nebo den předcházející narodí, má
problém se postavit, natož utéct. Když uslyší nějaký hluk, tak se přikrčí k zemi, ale
neutečou. Na mládě musíte doslova narazit a přenést ho na bezpečné místo. Každý by
se měl ve svém okolí zapojit do hledání. Na loukách v okolí našeho domu jsme našli
dvoje krásná dvojčata, která by neměla šanci na přežití.
23.května 2011

Vezmeme si rukavice,
natrháme trávu a srnče
opatrně přeneseme do
bezpečí.

Nechtějte vidět jak dopadne srnče,
které se dostane do rotačky. Umírá
v krutých bolestech, stane se
potravou pro lišky, nebo v tom
nejlepším
případě
skončí
v Záchranné stanici v Libštátě u
pana Včeláka. Jenom loni jich tam
měl sedm. S pomocí pana doktora
Otta z Jilemnice pak zmírňují jejich
utrpení.

VB
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1. ročník Bělské traktůrkiády
V rámci zpestření dění v naší obci proběhla v sobotu 30. července soutěž
bělských, doma vyráběných traktůrků. Bohužel v tento den již od samého rána
neodpovídalo počasí představám pořadatelů - neustále pršelo, nicméně nakonec se
závody přece jen
uskutečnily
a
sklidily
velký
úspěch.
Změřit
své síly přijelo
deset traktůrků a
třináct řidičů. Celá
soutěž
byla
rozdělena
do
dvou
kategorií
(traktůrky
s
objemem
válců
(válce) do 500ccm a nad 500ccm) a skládala se ze třech disciplín. Akce začala tzv.
Spanilou jízdou ze hřiště k váze (u Krausů) a zpět. Po té následovala první disciplína Jízda na čas. Trasa
vedla ze hřiště do
„dolců“, podél trati a
zpátky
na
hřiště.
Další disciplínou byla
Jízda zručnosti, jež
probíhala na hřišti za
bránou a znamenala
vyjet
ze
startu,
nacouvat
do
pomyslné
garáže,
tam
zapojit
připravenou káru, naložit tři sudy, projet slalomovou dráhu popředu i pozadu a nakonec
zacouvat zpět do „garáže“. Poslední disciplína s názvem Těžký tah představovala
utáhnout saně s kubíkovou nádrží, do níž se postupně dolévala voda. Dle umístění
v jednotlivých disciplínách bylo stanoveno celkové pořadí. I přes nepřízeň počasí přišla
tuto akci podpořit spousta
místních i přespolních
diváků, za což jsme moc
rádi a budeme se těšit na
další ročníky!

Iveta Hadincová
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Jatky Bělá – Bělská uzenina
Dnes Podkrkonošská uzenina, výrobna Bělá.
Každý si asi řekne, proč taková změna v názvu? Nejdříve se vrátíme k historii. V roce
1992 po celkové přestavbě oběktu byla zahájena výroba Bělské uzeniny pod vedením
pana Miroslava Skalského, bývalého mechanizátora ADV Libštát. Zároveň zde byla
uvedena do provozu porážka skotu a prasat, která v té době v tak malém množství
poraženého skotu a prasat byla výhodná.
Ale vraťme se k vlastní výrobě tehdy tak kvalitních a vyhlášených uzenářských
výrobků. Dodržováním technologických postupů, tradičních receptur, výběru kvalitního
masa a kořenících přísad se Bělská uzenina v krátké době stala žádanou a
vyhledávanou po celém okolí. Tuto
kvalitu, jméno a své zákazníky si výrobky
z Bělé získávaly pod vedením pana
Skalského čím dál větší ohlas.
Bohužel v roce 2005 kdy odešel pan
Skalský do důchodu a funkci vedoucího
Bělské uzeniny převzal Ing. Hlava, těžce
vybudované jméno tak vynikajících
výrobků postupně začalo vytrácet. Kvalita
byla nestabilní a některé výrobky ztrácely
na kvalitě, což se postupně odrazilo i
v prodeji a celkové ztrátě zákazníka.
Samozřejmě, že největší podíl viny nesl
Ing. Hlava, ale určitý podíl viny na
celkovém stavu ekonomiky Bělské uzeniny nese i vedení ADV Libštát, které nedokázalo
včas zakročit. A to nebudeme mluvit o ztrátě, která za poslední roky šla do velikých
částek. Nikdo nekontroloval, co si někteří zaměstnanci odnesli, jednoduše řečeno,
kradlo se zde horem dolem, bylo to téměř veřejné tajemství.
Před dvěma lety Ing. Hlava odešel a Bělskou výrobu si pronajal pan Stránský, který
dílo zkázy dokončil. Výrobky byly nekvalitní a mnohdy nepoživatelné, o čemž jsem se
před 9 měsíci, kdy z důvodu dluhů vůči ADV Libštát , pan Stránský musel ukončit
činnost a při provádění předávací inventury jsme narazili v lednicch na něco podobného
masu. Výroba byla prováděna z větší části ze zatuchlého zamraženého masa a
přimýchány byly i vrácené výrobky, které
byly již lehce nazelenalé. Nalezeno bylo též
výrobní maso, které bylo již oslizlé a
zapáchalo. Dílo zkázy bylo dokončeno a
v době, kdy nabídka převyšuje poptávku,
jméno Bělská uzenina dostalo vizitku
neprodejná.
Prvního září 2010 jsem se rozhodl dojít
za Ing. Podzimkem a navrhnul jsem mu, že
bych se pokusil výrobu tehdy tak vyhlášené
uzeniny
obnovit
a
napravit
tak
pošramocenou pověst. Přiznám se, že
první dva měsíce jsem každý druhý den
chtěl výrobu ukončit a odejít. Zařízení potřebné k výrobě bylo v totální devastaci,
neudržované a jeho poruchovost byla obrovská, na tom nám vázla výroba, která se
nám po stránce kvality podařila vrátit na stejnou úroveň, jako byla za pana Skalského.
Stálo nás to mnoho sil, abychom dali zařízení dohromady.
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Bohužel v dnešní těžké ekonomické době nám stále vázne odbyt. Je to způsobeno
vyšší cenou, neboť výrobky jsou vyráběny výhradně z masa, nepoužíváme žádné
náhražky (např.kůžové emulze, drůbeží separáty, soju, mouku,…).
Z původních 12ti zaměstnanců, které zde měl p. Stránský, dnes zde pracují pouze
čtyři zaměstnanci a vypomáhá nám jeden důchodce a to při stejném měsíčním obratu.
Také se nám podařilo snížit náklady na energii a to o celých 40%. Přes to však
ekonomický výsledek neodpovídá mé představě. Doufám tedy, že se nám toto podaří
napravit, zvedne se nám odbyt a tlak představenstva a pana Chuchlíka provozovnu
zavřít z těchto důvodů pomine.
Proto nás podpořte a přijďte si k nám koupit naše výrobky, přímo do naší podnikové
prodejny a hlavně nám držte palce.
Vedoucí výroby Josef Šulc

Bioplynová stanice
Od posledních informací o situaci kolem výstavby BPS, které jste si mohli na
stránkách Bělského občasníku přečíst, už uplynul další půl rok. Opět jsem byl panem
starostou požádán, abych Vás touto cestou informoval, jak se tedy výstavby vyvíjí.
Během zimního období
se
s konečnou
platností
podařilo dořešit financování
projektu a byly podepsány
úvěrové smlouvy s bankou.
Jakmile to dovolilo jarní
počasí, znovu pokračovaly
práce na dostavbě silážního
plata. Následovalo začištění
povrchu základových desek
pro fermentory. V současné
době probíhají práce na
areálových
komunikacích.
Těsně před dokončením je instalace trafostanice a vyvedení elektrického výkonu BPS.
Bohužel musím konstatovat, že konečný termín realizace se nám znovu poněkud
posunul. To ale není u investiční akce takového rozsahu ničím výjimečným. Hlavním
důvodem byly tentokrát
různé změny v normách a
legislativě, na které bylo
nutné dodatečně reagovat
a
zapracovat
je
do
aktualizací
projektové
dokumentace.

V posledním
červnovém týdnu začnou
kamiony navážet součásti
technologie BPS. Na 4. července je plánováno zahájení montáže technologie. V tomto
stadiu výstavby už bude skutečně vidět, jak bioplynová stanice roste.
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Před zahájením zkušebního provozu je samozřejmě nutné zajistit dostatečné
množství vstupních materiálů. Během celého loňského roku a od začátku letošního se
podařilo naplnit již postavenou vstupní a koncovou jímku močůvkou z našich provozů
živočišné výroby. Do jímek jsou zároveň zachycovány srážkové vody ze zpevněných
ploch v areálu BPS. Tím máme zajištěné dostatečné množství tekutin nutných pro
ředění pevných složek
vstupního materiálu (siláž,
hnůj). Ty jsou rovněž
připraveny v dostatečném
množství.
Přes
všechny
problémy, které výstavbu
BPS provázejí, pevně
věříme, že koncem srpna,
nejdéle během září bude
bioplynová
stanice
připravena kje spuštění
zkušebního provozu.

Ing. Tomáš Lhota

Služby občanům

Poplatky v roce 2011

Na OÚ máte možnost využít služeb:
- bezplatný internet
- ověřování dokladů
- zapůjčení :
- sekačky MF70 (70Kč/hod)
- křovinořezu (70Kč/hod)
- elektrických nůžek (50Kč/den)
- hliníkového žebříku (50Kč/den)
- mandl (5Kč/kW)
- cirkulárka (50Kč/den)
- moštovač (30Kč/den)

pes
………….……….… 50,-Kč
druhý pes ………….………… 100,-Kč
kabelovka ………….………… 1440,-Kč/rok
odpady
………….……..400,-Kč/osoba na rok
vodné domácnost ………….….19,-Kč/m3
vodné podnikatel ………….…. 22,-Kč/m3
poplatek za vodoměr ………….50,- Kč/rok
ověření podpisu a pravosti listin... 30,-Kč/stránku
Hřbitov – poplatek na 5 let za:
jednohrob ………….……………. 180,-Kč
dvojhrob ………….……………... 360,-Kč
hrobka ………….………………... 555,-Kč

Co připravujeme
2. polovina srpna 2011 – revize komínů
2012
- vodovod, výstavba nového výtlačného potrubí
- cesty, oprava asfaltových cest, penetrace
2013
- 520 let založení obce
- 120 let založení SDH

2014

- 95 let Sokol
- 70 let Jívan
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Nekrolog
Vzpomínka na lesního muže
Jsou mezi námi vtělení andělé. Přicházejí na svět, aby nám pomáhali, aniž
bychom je o pomoc požádali a také ani nečekají, že jim poděkujeme, a
nepozorovaně mizí. Pocházejí z nejrůznějších dimenzí. Mohou to být důstojní
andělé s perutěmi či andělíčci s křidélky, jak je známe z obrazů i obrázků.
Zjevují se nám v lidské podobě v okamžicích náhod – nenáhod. Někdo vás o
cosi požádá a ujede vám důležitý autobus. Nejdříve jste naštvaní, ale dodatečně
zjistíte, že ten autobus měl později ošklivou havárii. Nebo se na vás někdo jen
prostě usměje a hned je vám lépe.
Mohou to být bývalí mágové, vědmy, kněžky a šamani z dávných časů či
obyvatelé jiných planet z dalekých galaxií. Ti nám přinášejí polozapomenuté
vědomosti. Někdy také přicházejí z přírody. Té doposud čisté, nedotčené a též
děsivě mizející. Původně víly, divoženky, skřítkové a jiná „havěť“, obývající
vody, háje, sídlící v zemních norách, kterým tolik ubližujeme, když ničíme
jejich domovy.
Ti poslední, skřítkové, se vyznačují tím, že na jejich pozemské podobě
zůstává otisk jejich původu. Bývají spíše pomenší postavy, ostře řezaných rysů,
pronikavého pohledu. Na svůj zevnějšek ani v nejmenším detailu nedbají.
Spokojí se se starým vytahaným svetrem, ošoupanými neforemnými kalhotami
a sešmajdanými bagančaty. Podmínkou je účelnost a pohodlí. Jestliže se vůbec
někdy rozhodnou pro nějaký dopravní prostředek, bude to nejspíše jízdní kolo
vyhlížející jako torzo kola nalezeného na smetišti. Mají slabost pro drogy, jsou i
mírně promiskuitní, jejich slovník je nepřehlédnutelný, přesněji
nepřeslechnutelný a velmi jadrný. Jsou vždy připraveni udělat to, co je právě
potřeba. Mají sklon k bezuzdnému veselí, pošťuchování a legráckám. Ale pozor,
snadno se naštvou a lehce je urazíte. Jejich hněvivost pak nezná mezí, stejně
tak, jako jejich dobrosrdečnost. I přes svou zábavnost vzbuzují respekt.
Jsou tu proto, že se už nemohou dívat na devastaci přírody a snaží se to
napravovat. Všude vysazují stromy, keře a za okny mají spoustu zeleně. Mizí
často v lesích nebo kolem potoků, kde si občas zapytlačí, ale také nosí zvěři
krmení, když je jí zle. V lesích znají každý kámen, každou noru, ví, kde sídlí
jezevec, či kde můžeme potkat lišku. Přinášejí vždy spoustu hub a jiných
lesních plodů, i když my ostatní o ně v háji ani nezavadíme. Horští skřítkové
žijí v zemi, mají vztah k rudám a proto i na Zemi často pracují s kovem a dobře
mu rozumí. Jejich práce je čistá a precizní.
Když odejdou „do věčných lovišť“, můžeme mít zprvu pocit: jak je to možné,
že se tak živelná a nespoutaná osobnost může nechat položit do jámy a zasypat
hlínou? V posledku si však uvědomíme – vrátil se tam, kam patří. Domů.
Budeš chybět. Odešel s tebou kus duše této vesnice. Snad se vynoří noví
andělé. A tobě budiž tvá země konejšivou náručí.
Ivana Karpenková
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Upozorňujeme občany, kteří nemají zaplacené poplatky obci (někteří i
za minulá léta), aby tak učinili nejdéle do 10.srpna 2011. Potom bude
následovat penále!!!
Zájemci o kominické služby – vyčištění a kontrolní zápis, přihlaste se na
OÚ do 15. srpna 2011. Obec pak zajistí provedení pro celou obec. Podle
nařízení vlády č. 91/2010 Sb., musí mít od 1.1.2011 každý komín
provedenou revizi!!!
(Povinné kontrole nepodléhají vafky odvětrávané fasádou. Kontrola se dále nevztahuje
ani na nepoužívané komíny. Musí však být chráněné proti dešti a označené tak, aby
bylo jasné, že nejsou v provozu.)
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