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  Tradice vánočního stromečku 

 
Zdobení vánočního stromku není v našich zemích příliš starým zvykem, jak by 

se na první pohled zdálo. Rozšířilo se k nám z Německa, kde se v 17. a 18. 

století šířil od města k městu. Ve vánočním stromku je dobře čitelná symbolika 

života, ale také symbolika rajského stromu ozdobeného plody - proto je na 

stromek zavěšováno cukroví (dříve hlavně ovoce) a ozdoby. V Čechách se 

poprvé vánoční stromek rozsvítil v pražské vile ředitele Stavovského divadla 

Jana K. Liebicha roku 1812. O třicet let později se v Praze stromky běžně 

prodávaly a lidé je nazývali Kristovým stromkem. Napřed se ujal v zámožných 

českých rodinách, na Moravě se začal objevovat až počátkem našeho století. V 

minulém století a do poloviny našeho byla vánočním stromem hlavně jedle, v 

dnešní době je pro svou vzácnost nahrazena odolnějším smrkem a borovicí. 
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2010 

 

                     Rok 2010 byl rokem, kdy se konaly volby do obecního zastupitelstva. V obci byly přihlášeny 2 

kandidátní listiny . Celkem si mohli občané vybrat ze 17 kandidátů.  K volbám se dostavilo 151 voličů 

z 213 možných. 

                      Do sedmičlenného zastupitelstva byli zvoleni :  
            Hadincová Iva, Foltýnová Jana Ing.arch., Mazánek František Ing., Mihulková Alena, Svoboda Vladimír, 

Šulcová Alena, Mihulka Martin Ing. 
                     Složení zastupitelstva tak zůstalo stejné až na jednu změnu, kde Ing.Martin Mihulka  vystřídal 

Ing.Jaroslava Podzimka.  

                     Podle těchto výsledků lze usuzovat, že jste byli v minulém období s činností  zastupitelstva spokojeni 

a naše obec nepotřebuje zásadních změn. Což nás velice těší. Svědčí to o stabilitě obce a dobrém výhledu 

v existenci naší samosprávy v nadcházejících letech. 

                     Dne 3. listopadu se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce Bělá, na kterém si nově zvolení     

            zastupitelé zvolili nejvyšší představitele naší obce.  Zde je část zápisu z ustavujícího zasedání: 

                      1/ ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 

- Vladimír Svoboda- jakožto nejstarší zvolený zastupitel se ujal slova a přivítal všechny nově 

zvolené zastupitele i hosty. Do obecního zastupitelstva v Bělé na období 2010-2014 byli 

zvoleni: Vladimír Svoboda, Iva Hadincová, Ing. František Mazánek, Ing. Jana Foltýnová, 

Alena Mihulková, Alena Šulcová a Ing. Martin Mihulka. 

 2/ PŘEDÁNÍ OSVĚDČENÍ A SLIB ZASTUPITELŮ 
 - Vladimír Svoboda předal zastupitelům obce „osvědčení o zvolení“ členem (členkou) 

zastupitelstva obce Bělá a nově zvolení členové poté svým podpisem stvrdili slib člena 

zastupitelstva. 

-  Dále dal prostor k diskusi o tom jak by si svoji práci v zastupitelstvu každý představoval. 

V uvedené diskusi vyjádřily jen 2 zastupitelky možnost většího vytížení pro obec a konkrétní 

představy na funkci místostarosty. Ty se týkaly jak časové náročnosti, tak zodpovědnosti, 

pracovní náplně, ale i finančního ohodnocení. Jedena z kandidátek zvažovala i otázku uvolnění 

do funkce. / tzn: na plný úvazek /.  

 3/ VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY 

- Proběhla „tajným“ hlasováním po předchozí diskusi s tímto výsledkem:      

               starosta obce – p. Vladimír Svoboda – 7 hlasů 

                                                   

                místostarostka obce -  p. Alena Mihulková         - 4 hlasy  

                                                    Ing.arch. Jana Foltýnová  - 2 hlasy 

                                                  „ zdržel“ se hlasování         - 1 hlas 

 

Do funkce starosty obce byl všemi hlasy zvolen p. Vladimír Svoboda. 

Do funkce místostarostky obce byla čtyřmi hlasy zvolena p. Alena Mihulková.     
4/ ZŘÍZENÍ VÝBORŮ A KOMISÍ 
Zřízení výborů a komise obce: 

    a) finanční výbor– předseda: Iva Hadincová 

                                    členové :  Ing. Mazánek, Ing. Martin Mihulka 

    b) kontrolní výbor - předseda: Ing. Arch. Jana Foltýnová  

                                     členové : Ing. Tomáš Žalský,  Milan Buchar 

    c) kulturní a sociální komise – předseda: Alena Šulcová 
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                                      členové: Alena Mihulková, Jana Brožová, Tomáš Fajfr        

    Výše uvedení předsedové a členové výborů i komise byli zvoleni bez výhrad všemi hlasy. 

- Náplň práce dalších zastupitelů bez komisí: 

Ing. Martin Mihulka- zemědělství, lesnictví, vodovod 

Ing. František Mazánek- komunikace, odpady   

 5/ ODMĚNY 

- odměny neuvolněných zastupitelů zůstávají ve stejné výši jako doposud. 

6/ ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN 

- S novým zastupitelstvem dochází ke změně úředních hodin pro veřejnost. 

   Nově budou úřední hodiny každou středu od 15 – 18 hodin.  V případě akutních potřeb 

občanů – po domluvě na mob.: 775203677.  

 

          

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BĚLÁ 
 

Návrh územního plánu obce Bělá se nachází v konečné fázi. V současné době máme již veškerá 

potřebná vyjádření dotčených orgánů. Celý proces zpracování Územního plánu byl pozdržen 

odvoláním, které se týkalo lokality výstavby větrných elektráren pod Jívou. Dva odbory na 

Městském úřadu v Semilech byly rozdílného názoru.                                                                         

 Zájmem obce bylo jednoznačně z finančního hlediska 

tuto lokalitu do Územního plánu prosadit. Bohužel 

konečné vyjádření leželo na bedrech tajemníka 

Městského úřadu v Semilech pana Sladkého a znělo 

zamítavě. To znamená, že v naší obci se nebude moci 

realizovat výstavba větrných elektráren. Nyní firma IRI 

z Brna připravuje komplexní složku s nákresy i 

s textovou částí, která se předá Odboru územního 

plánování do Semil a poté bude připravena ke schválení 

zastupitelstvu obce. Předpoklad schválení tohoto 

dokumentu a jeho platnost v zákonem stanovených 

termínech je přelom března a dubna 2011. Vznikne tak 

závazný dokument, podle kterého se budou veškeré 

stavební záměry v naší obci řídit. 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. Poté by měl být 

zaktualizován podle nových   záměrů a znovu schválen. Jednou za 4 roky by měla být 

provedena jeho rekapitulace a případné doplnění. Veškeré zapracování nových změn je 

finančně nákladné,  aproto obec nepředpokládá, že by tak po čtyřech letech činila. Pořizovací 

cena Územního plánu obce Bělá  činila cca 270.000,-Kč. Zde se podařilo získat dotaci 100.000,-

Kč z Libereckého kraje a zbytek byl zaplacen z rozpočtu obce. 
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BIOPLYNOVÁ STANICE 
 

 

Vážení občané, 

 

 Zhruba před rokem jste byli na stránkách 

Bělského občasníku seznámeni se záměrem 

výstavby bioplynové stanice společnosti DS Agro 

Libštát s.r.o. v Bělé. Dostali jste informace o 

principech fungování technologie bioplynové 

stanice (BPS) a také o dalších plánech rozvoje nově 

vznikající společnosti. 

Nyní mi dovolte, abych Vás seznámil s tím, 

jak se za uplynulý rok výstavba BPS vyvíjí. Poté, 

co jsme v únoru letošního roku obdrželi územní 

rozhodnutí a stavební povolení, pokračovala 

intenzivní práce na  přípravě žádosti o dotaci. Po zralé úvaze nakonec bylo rozhodnuto, že žádost o 

dotaci bude rozdělena. Na výstavbu nových silážních žlabů a koncové jímky jsme požádali o 

dotaci ze Státního zemědělského 

intervenčního fondu (SZIF). Dnes již 

víme, že tuto dotaci máme přislíbenou. O 

dotaci na druhou část výstavby, tedy 

vlastní technologii BPS, žádáme na 

Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO). 

V současnosti je naše žádost ve stádiu 

posuzování a na konečný výsledek si 

budeme muset ještě několik měsíců 

počkat.   

 

 Vlastní výstavba začala v létě 

přípravnými zemními pracemi. Nešlo o nijak 

jednoduchou záležitost. Podloží v prostoru 

určeném pro stavbu je z valné části tvořeno 

odolnou pískovcovou skálou, takže už tato etapa 

trvala cca dvojnásobný čas, než se 

předpokládalo. Nicméně vše se zdařilo a mohli 

jsme začít s budováním opěrných zdí, silážního 

plata a koncové jímky. Bohužel, zamýšlený 

časový harmonogram                                                      

výstavby se nám daří naplňovat pouze částečně. 

Časový posun v realizaci stavby je do jisté míry způsoben také problémy s financováním. Získání 

úvěru od banky se ukázalo být komplikovanější než se zdálo po prvních jednáních, která proběhla 

již na začátku roku. Avšak nyní je úspěšné dořešení i této věci  na dobré cestě a my pevně věříme, 

že celková prodleva realizace stavby bude pouze v řádu několika měsíců.o se tedy nakonec 

podařilo v letošním roce postavit? Přes všechny problémy jsme zvládli realizaci cca 4/5 ze stavební 

části. Jsou dokončeny opěrné zdi, koncová a vstupní jímka a základové desky pod fermentory. Je 

hotova zhruba polovina silážního plata a započali jsme s finální úpravou zpevněných ploch. Za 

zmínku stojí jistě i skutečnost, že zároveň s pokračující výstavbou jednotlivých objektů provádíme 

v předstihu také konečné terénní úpravy ploch určených k ozelenění a tím i zkrášlení areálu. Je jistě 

pochopitelné, že před vlastním započetím výstavby došlo k některým drobným změnám v projektu.  
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Pomineme-li doplnění některých 

technologických „vychytávek“, které ale 

nemají zásadní vliv na konečný vzhled 

stavby, je třeba zmínit dvě odlišnosti od 

původního záměru. První z nich je jiný tvar 

silážního plata. Původně zamýšlený 

obdélníkový tvar jednotlivých sekcí bude 

nahrazen sekcemi tvaru lichoběžníkového. 

Druhou změnou je umístění kogeneračních 

jednotek, čerpací techniky a řídící jednotky 

do zděného objektu. Ukázalo se, že  toto 

řešení je levnější a snad také estetičtější než 

použití kontejnerů. Technologická budova 

je tedy také z větší části dokončena. 

  

Nadcházející zima nám neumožňuje 

pokračovat ve výstavbě technologické části BPS. Montáž fermentorů, kompletace potrubí apod. 

vyžaduje určité minimální teploty. Nyní je tedy nutné vše pečlivě přichystat, a jakmile to počátkem 

jara příštího roku klimatické podmínky dovolí, pustí se dodavatelská firma do stavby technologie. 
Do té doby poběží práce na zajišťování a shromažďování potřebného množství surovin (voda, 

hnůj, močůvka atd.) nutných pro prvotní naplnění fermentačních nádrží, abychom byli připraveni 

na spuštění zkušebního provozu BPS bezprostředně po jejím dokončení. To by mělo být během 

května příštího roku. 

 

Za DS Agro Libštát s.r.o.  

Ing. Tomáš Lhota 

 

 

 

„ S Krakonošem…………..“      
        Do tohoto projektu jsme se velice aktivně zapojili již v předchozích letech. Ze všech 

zúčastněných obcí byla u nás největší návštěvnost. V současné době probíhá nový projekt  

„ S Krakonošem proti krizi“. Nový vzdělávací projekt, který je realizován občanským sdružením 

Most ke vzdělání – Bridge to education. Tento projekt - volně navazuje na projekt „ S Krakonošem 

u počítače“. Bohužel kritéria možných účastníků těchto kurzů jsou tak ohraničená, že je splní velmi 

malé množství našich občanů. Protože v sousední obci Svojku je návštěvnost vyšší-přesunou se 

kurzy tam. 

        Pro ty, jež nevědí, čím se tento projekt zabývá, podáváme pár stručných informací: 

Projekt „S Krakonošem proti krizi“ je součástí Metodiky pro celoživotní vzdělávání ve 

venkovských podmínkách. Tento projekt si klade za cíl nabídnout obyvatelům v hůře dostupných 

obcích zvýšení kvalifikace a zkvalitnění života v moderní společnosti. Občané z těchto lokalit mají 

příležitost bezplatně a přímo v místě bydliště navštěvovat individuální vzdělávací kurzy.       
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VODOVOD 

 Výsledky rozborů vody jsou v zákonem stanovených normách a vyhovují i jako „ kojenecká 

voda“. Vzorky jsou odebírány 4 x ročně firmou Ineco. V naší obci je na vodovodní řád 

napojeno 103 domů + DS AGRO Libštát.  Opravy poruch přibývají. 

Špatný stav výtlačného řádu vodovodu nás nutí 

k jeho novému vybudování. Jedná se o velkou 

investiční akci, na kterou budeme muset udělat 

zákonné výběrové řízení. Zatím jsme nechali 

zpracovat studii panem Vávrou. Její cena je cca 

25.000,-Kč. Tato studie je potřebná k žádostem o 

dotace z různých resortů. Oficiální projekt výstavby 

výtlačného řádu vodovodu v Bělé bude stát 4-5% 

z ceny celé akce. Celková investice přijde obec cca 

na 4,5 mil.Kč.   

Na obrázku je oprava vodovodu u p. Šulce. 

BYTOVKA                                                                                                              

K 31.8.2010 bylo provedeno vyúčtování služeb 

v nájemních bytech. Výsledná částka skončila 

drobným přeplatkem všech nájemníků. 

Zálohy na další rok proto zůstávají ve stejné 

výši. S ohledem na nulovou inflaci a blokaci 

navyšování nájmu z důvodu použití dotace při 

výstavbě, rozhodlo zastupitelstvo obce, že se 

pro další období nebude nájemné  ani zálohy 

na teplo a služby zvyšovat.  

 

 VESNICE ROKU 2010 

       Jako každý rok jsme se přihlásili do soutěže o vesnici roku 2010 z Ministerstva pro místní 

rozvoj.  Letošní ročník vyhrála obec Sloup v Čechách, kde také proběhlo slavnostní vyhlášení 

této soutěže. Za naši obec se ho zúčastnil starosta.  

               Při vyhlášení převzal náš starosta ocenění „za podporu kvalitního života na vesnici“.   

                  

- - - - - - - -  

ÚŘAD PŮL NA PŮL  4. Ročník 2010 

        Oficiální vyhlášení vítězů 4. ročníku soutěže proběhlo  na konferenci k Rovným příležitostem 

žen a mužů ve veřejné správě organizované Ministerstvem vnitra a Gender Studies, o.p.s., 

17. června 2010 v Praze. Této soutěže jsme se zúčastnili na základě velice rozsáhlého 

internetového dotazníku, který vyplnila místostarostka. V kategorii obcí I. typu z celé České 

republiky se na prvním místě umístila obec Proseč pod Ještědem, na druhém obec Staňkovice a  

na třetím místě naše obec Bělá. Kritériem hodnocení bylo postavení žen a jejich diskriminace 

v pracovních možnostech na úřadech. 
        Za naši obec převzal ocenění starosta v doprovodu Aleny Šulcové a Ing.arch.Jany Foltýnové. 
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CzechPOINT 
 Z dotace bylo vybaveno komplexní pracoviště pro tuto službu. 
      Máme už i certifikát k dálkovému přístupu CUZK. To znamená, že můžeme zpracovat výpisy 
z Katastru nemovitostí- „ listy vlastnictví“. Mapové podklady nelze přes CzechPOINT pro občany 
pořizovat.  Částky vybrané za níže jmenované výstupy budou zůstávat obci v rozpočtu. 
      Od 1.7.2010 se pořizuje také evidence obyvatel přes tento terminál. Přihlášení občana je 
zpoplatněno částkou 50,-Kč. 
      Od počátku prosince je provoz CzechPOINTU na obci krátkodobě přerušen z důvodu obnovy 
certifikátů. Jeho zprovoznění si můžete v případě potřeby zjistit dotazem na telefon.či mail obce. 
 

Končí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. 

Czech POINT je nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a 
institucemi. Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je 

asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk za poplatek zažádat o: 

 Výpis z Katastru nemovitostí 

 Výpis z Obchodního rejstříku 

 Výpis z Živnostenského rejstříku 

 Výpis z Rejstříku trestů 

 Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) 

 Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb 

 Výpis z bodového hodnocení řidiče 

 Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

 Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 

 Výpis z insolvenčního rejstříku 

 Autorizovaná konverze dokumentů 

 Datové schránky 

  

O D P A D Y ! 

     Pod budovou obecního úřadu se podařilo vybudovat pevný asfaltový povrch. Finančně nám 

vypomohl Liberecký kraj dotací 100.000,-Kč a podíl z Mikroregionu cca 55.000,-. Zbytek obec 

financovala ze svého rozpočtu. 

 Bohužel někteří občané opravdu netřídí odpad. A je 

to velká škoda! Není v našich silách kontrolovat, kdo, 

co do kontejnerů hází. 

Proto opětovně žádám nezodpovědné, aby nakládali 

s odpadem, jak se patří a ukládali ho tam, kam patří a 

zodpovědné, aby si všímali a hlásili. - Jen tak 

můžeme udržet obecní prostranství v pořádku a 

čistotě. Děkuji.  

      Máme čtyři sběrná stanoviště. Pod úřadem byl 

vybudován přístřešek na pytle s tetrapaky a ostatními 

plasty. Ukládat by se sem měl i nebezpečný odpad, 

který je 2x do roka odvážen. Ve stejném počtu se 

http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/248
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/249
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/250
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/251
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/252
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/253
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/254
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/255
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/256
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/333
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/362
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/389
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každoročně přistavuje velkoobjemový kontejner pro odpad větších rozměrů. 

      Firma EKO-KOM nám zpětně proplácí za tříděné komodity jako je papír, sklo a Pet lahve. 

Tato částka ročně činí cca 12.000,-Kč a ponižuje občanům konečný poplatek z odpadů. 

…………a proto, má velký smysl třídit odpad, protože se nám to všem vyplatí!!!!!!!  
 

Odpady a jejich třídění do kontejnerů. Jedná se o kontejnery na tříděný odpad, které se 
od těch klasických, na směsný odpad, barevně liší. Zelený zvon je určen pro 

sběr skla, modrý pro sběr papíru a žlutý pro sběr PET lahví.  
Proč třídit? 
Důvodů je mnoho. Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. 

Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Třídění  ukládá i 
zákon o odpadech a mnozí z nás si neuvědomují, že  poplatek za odpad se stanovuje 
podle nákladů na netříděný odpad. Tedy čím více odpadu se vytřídí, o to více by 
mohlo město a  následně obyvatelé ušetřit na poplatku za odpad. Obec má 
uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., která na 
náklady spojené s tříděním odpadů finančně přispívá. Čím více odpadů vy občané 
vytřídíte, tím více peněz obec obdrží. 
      Svoz v Bělé  probíhá klasickým popelářským vozem s lineárním presem 
v případě papíru a pet lahví. Toto vozidlo je víceúčelové a dokáže svážet jak odpad 
z popelnic, tak po vyčištění i z kontejnerů na tříděný odpad !!  Proto nepodléhejte 
panice v okamžiku, když uvidíte, že se tříděný odpad sype do popelářského vozu!! 
Tímto způsobem se šetří provozní náklady !! 
      Papír se rovnou odváží do dotříďovacího zařízení  Severočeských sběrných surovin v 
Liberci, kde se papír po přetřídění předává do papíren v Pasekách nad Jizerou, Bělé pod 
Bezdězem či na Moravu do Žimrovic.  
Sklo se skladuje na překladišti v Liberci,  jeho dalším odběratelem je 
firma AMT Příbram, jeden z největších dodavatelů skla pro sklárny 
v ČR. PET láhve se na třídičce Severočeských sběrných surovin v 
Liberci,  ručně dotřídí podle barev, slisují do balíků a pak následně 
expedují do Silonu Planá nad Lužnicí, kde se z nich vyrábějí netkané 
textilie, vlákna a pásky a nebo do jiných firem, které se zabývají 
vývozem PETu do Číny.  
 
     JAK kontejnery správně používat? 
Do kontejneru na papír patří noviny, časopisy, obaly, lepenka, karton, katalogy, sešity, 
knihy, kancelářský papír. 

Do kontejneru rozhodně NEPATŘÍ papír znečištěný potravinami, použité pleny, 

obvazy, vložky, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír, nápojové kartony 

V kontejnerech by však měl skončit pouze papír čistý, nikdy ne mokrý,mastný, nebo od 
bláta. 
Do kontejnerů na sklo lze odkládat veškeré obalové sklo a tabulové sklo.  
Nikdy ne drátosklo, zrcadla, ale ani keramiku, nebo porcelán. Ideální je, pokud se lahve 
zbaví kovových uzávěrů.Zatím není třeba třídit sklo na čiré a barevné. 
Do kontejnerů na PET láhve patří pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů. 

Do kontejnerů NEPATŘÍ nádoby od kosmetiky, nádoby od domácí chemie, nádoby od 
olejů, fólie a jiné plasty. 

     Prosíme dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Pokud budeme neukáznění a 
budeme do nádob na tříděný odpad vhazovat to co do nich nepatří, pak veškeré 
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třídění nebude k ničemu, odpad se bude muset spálit ve spalovně a nakonec se 
ještě prodraží. 
     
 Kde hledat kontejnery? 
Na „ Hořením konci u Morávků“, Pod budovou oú, Na „ Dolením konci u Mazánka“ 
 
Třídění odpadu do barevných pytlů  - 
 
Plasty  z domácnosti - Žluté pytle 
Patří sem 
veškeré kelímky od jogurtů,másel, salátů  apod., láhve a kanystry od drogerie, pastové 
hračky, kbelíky, apod.,prostě vše, co je vyrobeno z plastů včetně igelitových 
(polyethylenových) a mikrotenových obalů 
Nepatří sem 
znečištěné plasty, plastové obaly se zbytky barev, olejů, léčiv a potravin 
Recyklace 
výroba spojovacích systémů pro zpevnění travnatých ploch, parkovišť, vozovek, pytle na 
odpad 
 
Nápojový karton (Tetra Pak) - Oranžové pytle 
Patří sem 
krabice od džusů, mléka, vína  atd., nápojové krabice bez hliníkové vrstvy 
Nepatří sem 
ostatní papírové krabice 
Recyklace 
výroba papíru a izolačních desek 
 
     Žluté a oranžové pytle se vydávají na Obecním úřadu v úřední den, nebo v prodejně 
potravin a plné, svázané šňůrkou se budou odevzdávat do prostoru přístřešku pod 
budovou oú.   
 
     Každý z nás ročně vyprodukuje průměrně  150-200 kg odpadů. Z toho je asi 30 
kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Tyto materiály lze z velké části využít. K získání 
takto využitelných materiálů je ale potřeba zapojit domácnosti do třídění.  

 
 
 

Pro rok 2011 vychází nová vyhláška o odpadech v tomto znění: 
 
 

OBEC  B Ě L Á 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů  

Zastupitelstvo obce Bělá se na svém zasedání dne 8.12.2010, usnesením č. … usneslo vydat na 

základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní 

zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  
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Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Obec Bělá touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen 

„poplatek“). 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1 

Čl. 2 

Poplatník 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání          

a odstraňování komunálních odpadů platí2: 

(1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn 

společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby 

jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí. 

(2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, 

ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické 

právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši 

odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 

10 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci 

skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.  

(1) Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, 

jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo 

stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním 

nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.  

(2) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik 

své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny 

vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci. 

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 

konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v 

tuzemsku pro doručování.3 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu 

oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4 

                                                 
1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních 
poplatcích“) 
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 
3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 4 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 350,- Kč a je 

tvořena: 

a) z částky      0,- Kč za kalendářní rok.( Pevná částka na umoření investic ).  

b) z částky 350,- Kč za kalendářní rok. ( Tato částka je stanovena na základě skutečných 

provozních nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu za poplatníka a kalendářní rok). 

Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této 

vyhlášky. 

(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo 

slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné 

výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném 

kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení 

počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.5 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to 

nejpozději do 31.března příslušného kalendářního roku. Nebo ve dvou stejných splátkách, 

vždy nejpozději do 31.března a do 30.června příslušného kalendářního roku.  

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný 

nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost 

vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. 

(3) Poplatek lze zaplatit: 

a) Hotově každou středu v úředních hodinách v kanceláři OÚ. 

b) Bankovním  převodem na účet vedený u KB Semily číslo: 9026-581/0100. 

c) Poštovní složenkou – směrovanou na číslo účtu 9026-581/0100. 

U bodu b) a c) je nutné uvádět variabilní symbol plátce, který se skládá z roku a domovního 

čísla popisného. / příklad: 2011001, nebo 2011040, nebo 2011131/. 

Tento variabilní symbol musí být vždy uveden a prokazuje, že poplatník z uvedeného domu 

poplatek zaplatil. 

                                                        Čl. 6 

Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku se osvobozují: 

a) Občané, kteří se dlouhodobě bez přerušení ( déle než 1 měsíc ) nacházejí ve 

zdravotnickém zařízení a prokážou to potvrzením tohoto zařízení, jsou od poplatku 

osvobozeni po dobu trvání pobytu v tomto zdravotnickém zařízení. Nutno doložit  a 

podat písemnou žádost nejpozději do 31.12. daného roku. K později podaným 

žádostem nebude přihlíženo. ( Osvobozují se celé kalendářní měsíce).    

                                                 
5 § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích 
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(2) Nárok na úlevu na poplatku mají: 

a) Studenti, kteří se z důvodu studia nezdržují v místě svého trvalého bydliště a prokážou 

v daném roce potvrzením o studiu a ubytování na internátě, koleji či v soukromí se 

poplatek snižuje o 50%.  

b) Občané, kteří se dlouhodobě zdržují v zahraničí a prokážou potvrzením o pobytu  

        v zahraničí ( přeloženém do českého jazyka ) a  podají písemnou žádost    

        nejpozději do 31.3. daného roku se poplatek snižuje o 50%. 

Nárok na úlevu v bodech a) a b) se prokazuje nejdéle do 31. března daného roku. K později 

podaným potvrzením nebude přihlíženo.  

  

                                                        Čl. 7 

Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní 

úřad poplatek platebním výměrem.6 

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad 

zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7 

Čl. 8 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/2002, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování odpadu ze dne 25.1.2002.  

Čl. 9 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2011 

 

               Alena Mihulková                                                                Vladimír Svoboda 

 místostarosta starosta 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 

  

K O M U N I K A C E 
Obec Bělá podepsala novou smlouvu s firmou 
DS Agro Libštát na zimní údržbu cest. Jsou v ní 
podrobně vymezeny podmínky, kdy započít 
s vyhrnováním a posypem cest. Dále v ní je 
přesně definováno pořadí v  jakém by se měly 
cesty vyhrnovat. Cena na období 2011 je 
stanovena na 480,- Kč/hodinu služby bez 20% 
dph.      
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HŘBITOV: 

Rádi bychom využili vydání tohoto 

čísla občasníku k vyzvání majitelů 

hrobů, aby si zkontrolovali, zda mají 

s naší obcí sepsánu smlouvu o nájmu 

hrobového místa a uhrazen příslušný 

poplatek. Je ještě několik míst, na něž 

nejsou smlouvy vůbec podepsány a 

pak jsou smlouvy, u nichž chybí 

zaplacený poplatek. V případě 

zjištění, že ještě nemáte uzavřenou 

smlouvu, nás prosím, co nejrychleji 

zkontaktujte. Občas nám totiž chybí spojení na majitele nebo příbuzné. 

 

 

Obec má v současné době 262 obyvatel!!!!!!! 

 

 

 SČÍTÁNÍ  LIDÍ, DOMŮ  A  BYTŮ  V ROCE  2011  

Sčítání lidu, domů a bytů se v  České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným 
okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé 
v historii se budou sčítat všechny země EU. Náklady na sčítání lidu jsou v  České 
republice přibližně 250 Kč na osobu ( tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při 
tomto způsobu sčítání částka v EU obvyklá. 
Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost 
domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích nejsou žádné otázky na 
vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska 
vybavenosti domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost 
využívat osobní počítač a připojení k internetu. 
Nově bude možné vyplňovat formuláře elektronicky. 
Sčítací komisaři budou z 95% pracovníci České pošty. 
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Distribuce sčítacích formulářů 

Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost a předá Vám sčítací formuláře. Požádá Vás o potvrzení 

jejich převzetí podpisem. Zároveň Vám předá vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne další 

potřebné informace. Sčítací komisař bude nosit viditelně umístěný průkaz, kterým se na požádání 

prokáže. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete.  

Kdo je sčítacím komisařem v místě mého bydliště? Osoba, která se prokáže průkazem. 

 

Formuláře, které nemohly být domácnosti doručeny ani při opakované návštěvě sčítacího 

komisaře, budou k dispozici na poště, jejíž adresa a provozní doba jsou uvedeny na letáčku, 

vhozeném sčítacím komisařem do Vaší schránky. 

Vyplnění formulářů 

Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě si prosím přečtěte vysvětlivky. K vyplnění použijte 

nejlépe černou kuličkovou tužku. Formuláře prosím nepřekládejte.  

Vzory sčítacích formulářů:  

 Sčítací list osoby - vyplňuje se za každou osobu.  

 Bytový list - vyplňuje faktický uživatel bytu (bez ohledu na právní důvod užívání bytu a 

délku pobytu v bytě) za každý byt - za jeden byt jeden formulář.  

 Domovní list - vyplňuje vlastník nebo správce domu za každý dům - za jeden dům jeden 

formulář.  

Sčítací formuláře můžete vyplnit i elektronicky. 

 

Některé údaje dostupné z administrativních registrů a evidencí budou ve formulářích 

předvyplněny. Příslušná osoba pak pouze ověří správnost údajů, případně je opraví. Tato inovace 

by měla vést ke snížení administrativní zátěže respondentů. V žádném případě však nebudou 

předvyplněny osobní údaje.  

Sběr vyplněných formulářů 

Vyplněné formuláře můžete odevzdat následujícími způsoby:  

 předáte je sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě jako volné listy nebo v zalepené 

obálce, kterou Vám komisař na požádání vydá  

 zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce s předtištěnou adresou P.O. Boxu  

 nebo je vyplníte elektronicky  

 osobně odevzdáte na poště  

Koho se sčítá týká 

Účast obyvatel na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je dána zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, 

domů a bytů v roce 2011 a týká se všech osob, které se v rozhodný okamžik nacházejí na území 

České republiky nebo mají na území České republiky trvalý nebo povolený přechodný pobyt.  

Kdo sčítání provádí 

Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje 

na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický 

úřad.  

http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/scitaci_list_osob/$File/LO_2011_vzor.pdf
http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/bytovy_list/$File/BL_2011_vzor.pdf
http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/domovni_list_2010/$File/DL_2011_vzor.pdf
http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/zakon_o_scitani_lidu_domu_a_bytu_v_roce_2011/$File/z296_09_sldb2011.pdf
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Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p.  

 

Společně se sčítacími komisaři České pošty budou sčítání provádět i komisaři Českého 

statistického úřadu, zejména sčítání v hromadných ubytovacích zařízeních, a některá ministerstva – 

ministerstvo vnitra (např. osoby v azylových zařízeních), obrany (např. vojáci na území České 

republiky a v zahraničí), zahraničních věcí (pracovníci na našich velvyslanectvích v zahraničí) a 

spravedlnosti (osoby ve vězeňských zařízeních a ve vazbě).  

………………………………………………………………….. 

            Veřejná zeleň 

Bylo provedeno dosázení neujatých sazenic růžiček u budovy oú. 

Údržbu veškeré obecní zeleně pro nás brigádně zajišťuje slečna Romana Kočí.  

Další výsadby se v dohledné době neplánují. 

 

L e s y 
     Na Stráni byla provedena výsadba náletových sazenic smrků po kalamitní těžbě. Část 
byla dosázena brigádně a část nám pomohli vysázet fotbalisté za což jim velice děkujeme.  

Na roky 2010  a 2011 byla stanovena nová cena palivového dřeva: 
měkké 600,-Kč, tvrdé 900,-Kč, 

samovýroba z obecních porostů 350,-Kč.  
           
     V rámci podpory opatření v ochraně lesa zajistil Krajský úřad Libereckého kraje cca 150 kusů 

plastových lapačů. Tyto lapače jsou určeny k zapůjčení pro vlastníky s výměrou lesa do 50 ha. 

Zájemci o lapače mohou kontaktovat Lesy ČR, s.p., Lesní správu Jablonec nad Nisou, kde 

podepíšou smlouvu  na lapače od KULK a koupí si i potřebný počet odparníků. Tuto činnost 

zajišťuje p. Rellich (tel. 724523070) a Ing. Halama (tel. 724523071). Dále Lesy ČR, s.p., nabízejí 

možnost odborné konzultace v ochraně lesa. 

 

 
           

                 Stádo jelenů pod Hrobkou na podzim 2010 v počtu 17 kusů. 
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Ochrana dřevin a povolování jejich kácení… 

Všechny dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny a vyhláškou MŽP ČR  č. 395/1992 Sb. 

..….poškozování, ořezávání  a ničení dřevin rostoucích mimo les je nedovolený zásah ( § 7 

odst. 1 zákona)  

..….ke kácení dřevin je nezbytné povolení příslušného obecního úřadu. Povolení lze 

vydat ze závažných důvodů. 

Důvodem k povolení kácení tedy v žádném případě není ani zastínění objektu a 

ani to, že ze stromu padá listí a zanáší okapy. 

Zákon chrání dřevinu nejen před pokácením, ale i před poškozením. 

Tak zvaný „ ořez“ koruny stromu nelze zákonem ani vyhláškou povolit. Je – li takový 

zásah shledán orgánem ochrany přírody jako poškození stromu, bude tomu, kdo se 

přestupku dopustil uložena pokuta do 10.000,- Kč, poškodí – li skupinu dřevin, pak až  

do 50.000,- Kč. Právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti 

přitom hrozí pokuta až 500.000,- Kč.  Hranice pokut je stejná jako pro  případy 

nepovoleného kácení. 

 Rozhodne – li se občan zbavit dřevin rostoucích na jeho vlastním pozemku, měl 

by vědět, za jakých podmínek je to možné.  

Za předpokladu, že dřeviny rostoucí mimo les nejsou významným krajinným prvkem ( § 

3 písm. b) zákona) a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákony a jinými  právními 

předpisy, může pokácet strom, který měřený ve výšce  130 cm nad zemí má  obvod 

kmene do 80 cm  nebo vyklučit souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. 

V těchto případech se  povolení ke kácení nevyžaduje . Toto ale neplatí pro právnické 

osoby ! 

Právnická osoba musí žádat  o povolení  pokácení dřeviny jakékoliv velikosti, stejně jako 

o smýcení  keřových porostů bez ohledu na velikost plochy.  

V případě krajní nouze, tzn. hrozí – li bez jakýchkoliv pochybností bezprostředně škoda 

na zdraví či životě, nebo majetková škoda značného rozsahu, může občan přistoupit ke 

kácení bez povolení. V takovém případě však takový zásah  musí do 15 dnů oznámit 

písemně příslušnému obecnímu úřadu.  

  

  Potřebný formulář žádosti je k dispozici na OÚ nebo na webových stránkách 

  Povolení je vydáváno na počkání  a bezplatně 

 Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období vegetačního klidu. 

 Od začátku listopadu do konce března. 

 K tomu se přihlíží i při vydávání povolení ke kácení dřevin. 

---------------------------------------------------------- 

  

Inzerce: Nabídka těžby, dopravy a výkupu dřeva.  

               FILIP DRBOHLAV  - Košťálov , mob.:777081080 
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M y s l i v o s t   v   B ě l é 

 

 
 

  Na území naší obce hospodaří 2 myslivecká sdružení. Větší částí je to Myslivecké sdružení 

Kavkázsko Libštát, menší částí je to Myslivecké sdružení Jíva Stará Paka. 

   MS Kavkázsko čítá 32 členů a hospodaří celkem na 

2200ha honebních pozemků. Skladba zvěře odpovídá 

počtu kusů, které jsou ročně loveny. Průměrně je to: 

srnčí zvěř 42ks (z toho 15 srnců), černá 30ks, zajíc 

20ks, kachna 80ks, bažant není loven-pouze 

vypuštěný. 

   Mimo chovu a lovu zvěře sdružení pořádá zvěřinové 

hody, kinologické zkoušky, pracuje s mládeží a má 

tradiční zastoupení na Krakonošově tržnici 

   MS Jíva čítá 25členů a hospodaří na 1701ha. Díky 

rozmanitosti a velikosti Jívy, která tvoří velký a klidný 

úsek honitby se zde vyskytuje i zvěř jelení, cca 6 ks 

trvale a přechodně až 17ks. Průměrný roční odlov je: zvěř jelení 3ks(z toho 1 jelen), srnčí 47ks (z 

toho 19 srnců), černá 65ks, zajíc 3ks(na 

Jívě není loven).  

   Mezi další aktivity sdružení patří 

pořádání mysliveckého plesu a práce 

s mládeží. 

   Obě sdružení vzájemně spolupracují při 

společných lovech, případně dosledem 

zvěře na hranici honitby. Jejich hlavním 

cílem je chovat zvěř v takových počtech, 

aby nezpůsobovala škody na pozemcích a 

přitom zajistit, aby byla zdravá a přes zimu 

nestrádala. 

 

Ing.Martin Mihulka 
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   Dětské hřiště:                                            
  

Dětské hřiště bylo oploceno dřevem z akátu. Tento plot tvoří spíše optickou bariéru. 

Návštěvnost je velká a děti „ doufejme“ spokojení. V celém areálu platí nový provozní řád, který je 

zde vyvěšen. 

 

                
 

 

V roce 2010 byl v areálu celého sportoviště uspořádán dětský den. 

Zpočátku se zdálo, že se moc dětí nesejde, ale opozdilci na sebe nenechali dlouho čekat. 

Soutěže spočívaly v plnění těchto úkolů:  

stříkání vody na terč, běh 

v „dospěláckých“ holinách, jízda s míčem 

v kortouči, válení pivních sudů ( 

podotýkám, že prázdných ), shazování 

plechovek míčem, zatloukání hřebíků, 

jízda na kolech mezi překážkami, některé 

odvážné maminky si to projeli i 

s kočárkem, tradiční skákání v pytlích a 

naposled přetahování lanem. Počasí se 

vydařilo a jak můžete posoudit z obrázků 

všichni si to užili. 
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Pekáčové závody „v Dolcích“ 31.1.2010- Hasiči a sportovci uspořádali pro děti závody v jízdě na 

pekáčích. Závody se konaly na svahu za Podzimkovými, neboli v Dolcích. Této velkolepé akce se 

zúčastnilo na 80 dětí i dospělých. Akci obohatil i příjezd Krakonoše. Velký dík patří všem 

organizátorům, kteří se podíleli na uspořádání těchto závodů. No posuďte sami, jestli atmosféra 

nebyla báječná. 
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Sněhu bylo dost a za odměnu pro děti zlaté medajle.  
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 Činnost mladých hasičů z Bělé a některé akce pro děti v roce 2010 

 
 

Za Bělské mladé hasiče letos 
soutěžilo na jaře 1 družstvo dětí 
starších a 1 družstvo dorostu a na 
podzim přibylo 1 družstvo dětí 
mladších. Soutěže pro děti jsou dnes 
složitější  a náročnější na přípravu 
než bývaly dříve. Děti se na jaře 
účastní klasické okrskové soutěže, 
kde závodí v požárním útoku a 
štafetě. Mimo tu ale mladí hasiči a 
dorost zápolí ve hře Plamen, 
rozdělené na jarní a podzimní kola.  
 
Jarní kolo hry Plamen pro děti 

obnáší především požární útok CTIF s překážkami jako je tunel či vodní příkop a 
s nástřikem terčů džberovými ručními stříkačkami,      
                                                                                 
dále štafetu dvojic – ta spočívá v rychlosti a 
správnosti provedení rozmotání a smotání 
hadic, štafetu CTIF, kde se na různých 
překážkách vystřídá všech 9 soutěžících členů 
družstva a potom klasický útok a klasická 
štafeta, jaké znáte z okrskových soutěží. 
Družstva dorostu soutěží v útoku, štafetě, 
překážkovém běhu jednotlivců a testu ze 
znalostí požární ochrany. 
 
Podzimní kolo Plamene tzv. Závody hasičské 
všestrannosti spočívají v orientačním běhu asi 
3km dlouhém se 6-ti stanovišti, kde děti běží 
v 5-ti členných hlídkách a plní na jednotlivých stanovištích různé úkoly jako je střelba ze 
vzduchovky, topografie, uzlování, zdravověda, požární ochrana a překonávání překážky 
na vodorovném laně. Letos proběhlo podzimní kolo Plamene 2.10. u nás v Bělé a tímto 
děkujeme všem, kteří nám pomohli soutěž uspořádat. 
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Celkem jsme se letos zúčastnili 7 soutěží a největších úspěchů dosáhly děti na 
okrskových kolech hry Plamen. V okresních kolech hry Plamen většinou končíme cca 
v polovině výsledkové listiny.   
Soutěže a výsledky: 
14.4.2010 – jarní okrskové kolo Plamene 
v Košťálově - děti starší 1.místo 
           - dorost 1. místo 
24.4.2010 – soutěž Soptík Kunratice – děti 
starší 8.místo 
22.5.2010 – jarní okresní kolo Plamene 
Nedaříž  - děti starší 11.místo 
23.5.2010 – jarní okresní kolo Plamene 
Poniklá   - dorostenci (se Svojkem) 5.místo 
      - dorostenky (se Svojkem) 2.místo 
5.6.2010   – okrsková soutěž Kunratice  
 - děti starší  2.místo              
 - dorost  2.místo 

2.10.2010 – podzimní 
okrskové kolo Plamene 
v Bělé - děti mladší 
3.místo 
             - dorost 1.místo 
9.10.2010 – podzimní 
okresní kolo Plamene 
Horní Štěpnice 
   - děti mladší 29.místo 
   - děti starší 21.místo 
   - dorost 3.místo 
 

Kromě tréninků a soutěží jsme toho letos moc nestihli, všichni jsme si byli zadovádět na 
zimních závodech v Dolcích 31.1.2010, ti mladší pak ještě na dětském dnu 27.6.2010 a 
na vánoční besídce 11.12.2010.  Pro dorostence jsme uspořádali stmelovací akci se 
Svojeckým kolektivem dorostu 5.7.2010 na chatě na Hůře. 
Určitě se všichni těšíme na nové zápolení v příštím roce a děkujeme za podporu dětí obci 
Bělá a všem ochotným dobrovolným hasičům. Práce s dětmi je organizačně i časově 
náročná  a proto uvítáme i další pomoc při trénincích a soutěžích. 
 
Jana Foltýnová  
 

 

Příprava kluziště 30.1.2010 



23 

 

Hasiči 2010(dospělí) 

 
Jako každý rok, byl i ten letošní velice pestrý na sportovní zážitky, kulturní akce, ale i povodně a 

dokonce i požáry v našem katastru. Hasičskou sezonu jsme začali tradičními plesy ve dnech 13-

14.2.10 v KD Svojek. Plesy se jako každoročně velice vydařily. Následovala konečně první soutěž 

5.6.10  a to při výročí založení sboru 

v Kundraticích. Muži již po čtvrté! 

v řadě urvali pohár nejcennější a to za 

1.místo. Ženy obsadily krásnou třetí 

příčku. Následovala postupová soutěž 

26.6 v Turnově, kde muži obsadili 

krásné 8. místo z 11 zúčastněných. 21.7 

jsme vyjížděli k opravdovému požáru a 

to do Šulcova lesa kde zahořela tráva. 

S pomocí profesionálních jednotek 

jsme dostali požár pod kontrolu a na 

místě jsme ještě hlídali a dohašovali 

požářiště. 11-13.8 byli čtyři 

dobrovolníci  (Broul,Hadinec,Drábek a 

Fajfr) vysláni do povodňových oblastí, konkrétně do obce Višňová na Frýdlantsku. Zde pomáhali 

s odklízením naplavených stromů 

v korytě řeky a s dalšími pomocnými 

pracemi. 8.10 bylo uspořádáno námětové 

cvičení v naší obci a to na zásah na kravín 

v areálu DS Agro. Zde byl proveden 

cvičný zásah v dýchacích přístrojích 

jednotek z Libštátu a Košťálova. Ostatní 

jednotky prováděly  kyvadlovou dopravu 

vody a ochlazování budovy. Kromě 

soutěžních aktivit pomáhají bělští hasiči i 

OU (kropení zeleně, čištění komunikace  

atd.) tak SK Jívan. Na stránkách našich 

hasičů www.sdh-bela.cz můžete 

shlédnout fotografie z těchto akcí. 

           V Turnově                                                                   Jiří Broul  

       
  Družstvo žen                                                          Diplomy a poháry a“ ti co vydrželi nejdéle“ 

 

http://www.sdh-bela.cz/
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POVODEŇ 7.-8. 8. 2010 - Obec Višňová 
Řeka Smědá: 
Jizerské hory jsou místem rozvodí Baltického a Severního moře. Majíevropský rekord ve 
výši srážek, 29.7. 1897 spadlo 345 mm na m2 za jeden den. Vody Frýdlantska se vlévají 
do Baltického moře. Řeka Smědá pramení ve výšce okolo 1000 m n.m. ve třech zdrojích. 
Spojují se poblíž chaty Smědava. Délka řeky v ČR je 46 km a překonává výškový rozdíl 
skoro 800 m. Na horním toku je spád 1:11. Průměr ročních srážek na povodí Smědé je 
1180 mm, z tohoto množství ihned odtéká přes 62%, to je 736 mm. 

Průměrný roční průtok Smědé je 3,1 m3/s. 

7.8.2010 v 15:00 dosáhl vodní sloupec ve Smědé 327 cm 

a průtok byl 177 m3/s.  

Obec Višňová: - 7.8.2010 sobota 
04:10 - volá starosta Horák z 
Hejnic, hlásí první stupeň 
povodňové 
aktivity (I.-PA) v Bílém Potoce, 97 
cm, hlásím obci 
Černousům po toku. U nás 
(Předlánce) je 1m do I. PA, ale 
celou noc prší. Prognóza Aladin 
má drastickou předpověď pro 
Jizerské hory a i Frýdlantský 
výběžek. 
Velitelem zásahu jednotky SDH 
Višňová L. Erbanem jsou 
svoláni hasiči, jednotným 
varovným signálem a výstražnou 

sirénou s kolísavým tónem 140 sec. jsou varováni občané. 
Hasiči vyrážejí do terénu upozornit občany, aby si vyvezli auta 
na vyvýšenou plochu, píšu v rychlosti informační leták.   

9:38 - spadl signál na mobilech-konec s 
varováním obyvatel 
9:40 - přes krizový tel. upozorňuji záchranku 
na neprůjezdnost 
10:15 - začínají výpadky elektřiny 
10:35 -komunikace u hřiště ve Vísce utržená 
a rozebraná, Předlínce 
282 cm (+4 cm) průtok 165 m3/s, Víska 
komplet pod vodou 
12:20 - volá prognóza, že z Frýdlantu jde na 
nás stoletá voda, 
evakuace Zeleného domu a paní Pálfi s 
dětmi, evakuace 

z Předlánc a jiných částí obce, některá místa jíž zůstávají odříznuta 
14:04 - přestává jít el. proud definitivě, paní Holcová z Vísky uvázla v domě, do kterého 

buší proud a klády, to ještě nevím, že praská 
jez na Hartě a padá most do Kunratic.                                         
Po ztrátě mobilní sítě a el. proudu je 
informační vakuum!! 
Předlánce 320cm, průtok neměřitelný, ještě 
má spadnout nejméně 20mm. 17:00 - 
dostávám z hasičského štábu příkaz 
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 k evakuaci celé vesnice. Odpovídám, že naše fyzické i technické síly jsou již vyčerpány, 
terén nepropustný a příkaz nesplním, nemám techniku, je utopená, i železniční trať je 
přelitá vodou 
18:38 - vrtulník v akci odváží 10 osob do bezpečí. Přemýšlím o obecním rozhlase se 
záložním zdrojem nebo tranzistorem a domluvou s lokálním radiem, že by vysílal zprávy 
pro obyvatele podle žádosti Povodňových štábů.Bílý Potok III. PA 127 cm, Předlánce III. 
PA 289 (-7cm) na Jizerské hory stále drobně prší, ale jen do 5 mm.Bylo vydáno 2400 
pytlů, (3 tatry písku) 
22:00 - předávám štáb na hasičárnu 

Mgr.                 …………………………………………..   Marie Matušková,starostka Višňové 
 

Z devíti částí obce Višňová zatopeny: 
Filipovka, Předlánce, Poustka, Višňová, 
Minkovice a Víska Zatopeno 156 domů 
Demolice 2 domy. Lidé zatopeni, domy 
promočené, vše se musí vyklidit, podlahy 
vytrhat, zdi oklepat, tuny odpadu vyvozit… 
A vydržet to dělat asi 3 měsíce… 
Škody na obecním majetku 30 mil Kč. 
Škody na majetku občanů nevyčíslitelné. 
Prvotní náklady na záchranné a likvidační 
práce (vyvezení odpadů, štěrk do děr na 
komunikacích, odstranění náplav, pohonné 
hmoty, stravování, opravy techniky)  

vyčísleno 7 mil Kč. 
Obdrželi jsme 1,6 mil Kč, které jsou již dávno utraceny. 

Nebuďme lhostejní 
O živelných pohromách, jakou jsou 
například záplavy, člověk slýchá 
téměř denně.  Ale proto, že jsou 
většinou poměrně daleko od nás, 
stává se z toho celkem běžná věc.  
I my máme v obci potok, který by 
se mohl za nepříznivých okolností 
změnit v ničivý živel. Mohlo se to 
stát i nám. A pak bychom i my byli 
velmi vděční za každou pomoc, za 
každou korunu. 
Při zhlédnutí prezentace z povodní 
v obci Višňová mi až chvílemi 
běhal mráz po zádech. Fotografie 
z místa záplav jsou děsivé, ale 

stojí za to si je prohlédnout. Člověk si uvědomí, co je v životě opravdu důležité a jaké 
máme vlastně štěstí, že nás nic takového nepostihlo. Proto, pokud můžeme, měli bychom 
pomoci. Naše obec Bělá přispěla Višňové částkou 20.000,-Kč. Velké poděkování 
patří dobrovolníkům z poslední fotografie, kteří neváhali a jeli osobně pomoci této 
obci. ( Jiří Broul ml., Martin Hadinec, Jan Drábek a Tomáš Fajfr) Děkujeme!!!! 
.  

Vzkaz paní starostky z Višňové: 
Děkujeme všem, kteří se dokázali vcítit do těžkostí naší vesnice. Přijďte někdy k nám, 

zase u nás bude hezky. Prostě musí!! 
S nadějí na suché nohy Vás zdraví s úctou VIŠŇOVÁCI. 
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FOTBAL V BĚLÉ 
 

 

       Fotbalový klub v Bělé byl založen před 66 lety jako Jívan Bělá. 

Činnost byla v roce 1950 přerušena. Tehdy byly úplně jiné starosti. 

Fotbal ožil až v roce 1968 zásluhou Vladimíra Šulce. 

       Od té doby se jmenoval TJ Sokol Jívan.V roce 1990 se vrátil 

k původnímu názvu SK Jívan. 

       Po V.Šulcovi vedli klub Dalibor Sprostý,Bohumil Alinče a od roku 1984 do současnosti 

Zdeněk Fajfr. Daleko více však prošlo mužstvem hráčů. Přesný počet nebude nikdy znám. Odhad 

je kolem 400 hráčů. Bohužel počet bělských hráčů stále klesá. Čistě z domácích borců byl složen 

tým v začátcích mezi roky 1944-1950, kdy měla Bělá téměř dvojnásobek obyvatel. V současnosti 

hraje z Bělé 6 hráčů. Podobné to je i v daleko větších obcích.Jívan má nyní 85 členů z toho 22 

aktivních hráčů. Výročních schůzí se účastní obvykle 40-50 členů. Fanoušků má klub daleko více. 

Na zápasy chodí 60-80 někdy i více příznivců. 

       Bělá hraje letos okresní soutěž. Po sedmi 

letech v okresním přeboru sestoupila. Měli jsme 

velmi špatný podzim 2009, pouhých 7 bodů a 

poslední místo. Ani velké zlepšení na jaře na 23 

bodů a předposlední 13.místo nezabránilo 

sestupu. 

       Okresní soutěž začal sice Jívan porážkou ve 

Víchové, ale pak pěti výhrami a remízou se 

dostal na 3.místo. Nakonec podzimu je stále 3. 

Se 27mi body. Vyhráli jsme 8krát,3krát 

remízovali a 3krát prohráli. Na vedoucí 

Víchovou B máme ztrátu 7 bodů. Do mužstva 

přišlo 7 nových hráčů a tím se po odchodu 

některých hráčů doplnil stav a stouply i výkony .Zlepšila se i disciplína. Na podzim nebyl žádný 

vyloučený hráč. 

       Jako každoročně pořádal Jívan po 

skončení soutěže turnaj.Už 37.ročník 

Bleskového turnaje o pohár OÚ vyhrál 

Sokol Kruh.I když se zúčastnilo pouze 

7 mužstev místo obvyklých 8mi,akce 

se vydařila včetně večerní zábavy. 

Stejně dobře dopadla i srpnová zábava. 

Obě akce pomohly i klubové pokladně. 

Finance jsou i u nás jako všude 

problém.Z ČSTV nám přišla na rok 

2010 „dotace“ celých 601 Kč a 

z Okresního fotbalového svazu 

„mimořádná“ dotace 1880 Kč. Za 

průměrný míč zaplatíme kolem 1000 

Kč. Rozhodčí, za každý zápas doma, 

nás stojí 500 až 1200 Kč. Další 

„podpora“ z ČSTV a ČMFS od letoška údajně končí. Hlavně že máme v Praze postavenou Sazka 

arenu a za sebou „úspěšné“ lyžařské mistrovství světa v Liberci. Budeme se muset spolehnout na 

sebe a využít všech možností, aby fotbal v Bělé pokračoval v 66 leté tradici i v budoucnu.             

                                   

                                                                              Zdeněk Fajfr 
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Předvánoční setkání důchodců 

Ke konci listopadu proběhlo tradiční setkání důchodců v zasedačce. Úvodem starosta přednesl pár 

informací o dění v naší obci. O výsledcích voleb a o připravované výstavbě vodovodu. Poté 

vystoupila mažoretka „ Zuzka“, která předvedla své sestavy ve dvou různých kostýmech na 

pochodové skladby pana Vávry. A protože nám vypadlo domluvené promítání, provedli jsme 

improvizaci z obecního archivu snímků. Pak už následovalo občerstvení a hudba v podání pana 

Vávry z Nové Paky. 

         

Děkujeme Alče a Pepovi Šulcovým za přípravu výborného pohoštění. 

…………………………. 

 12.12.2009 byl poprvé uspořádán vánoční koncert v našem kostele. Vystoupil zde pěvecký sbor 

JIZERAN. Kostel byl naplněn k prasknutí a na dobrovolném vstupném se vybralo 2500,-Kč. 
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4.prosince letošního roku jsme se pokusili pro vás tuto akci zopakovat.  

Na pro   gramu byl vyhlášený soubor JIZERKA. 

Bohužel návštěvnost byla slabá. I tak se na 

dobrovolném vstupném vybralo 1600,-Kč. 

Možná , že vás odradil silný mráz, což 

nemusel, protože kostel byl vytápěn díky panu 

Jiřímu Hadincovi, kterému tímto velice 

děkujeme. Soubor čítal cca 50 členů a jejich 

hlasy zněly kaplí ve stylu vánočních písní. 

Odcházeli jsme příjemně naladěni do 

nadcházející doby adventu a vánoc. 

 

        

 

 

  

Výzva pro občany: 

 
Pokud máte v elektronické podobě fotografie-záběry z akcí spojených s naší obcí a 

myslíte si, že stojí za to je uchovat v archivu naší obce, pak nám je moc prosím 

poskytněte. Máte-li nápad - na uspořádání nějaké společenské akce, soutěže, nebo 

vylepšení čehokoli v obci, budeme moc rádi, když nám to sdělíte.  

Komunikovat s námi můžete osobně v úřední den – což je středa od 15-18 hod. 

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN  -  STŘEDA OD 15-18 HOD. 

V naléhavých případech po domluvě na mobilu  

775203677- místostarostka. 

 Ale jak moc dobře víte – potkávat nás zde můžete častěji. V současné době máme 

zprovozněnou druhou mailovou adresu, na které jsem k dispozici každý den.  

obec.bela@email.cz .Pokud potřebujete jen nějaké informace a nehodí se Vám 

úřední den – můžete nám své požadavky sdělit právě přes tento mail. 

Úřední elektronická adresa obce je: bela.sm@worldonline.cz 

 
……………………………………………………………………………………………….. 

mailto:obec.bela@email.cz
mailto:bela.sm@worldonline.cz
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POZOR, POZOR-CVIČENÍ ! 
Zveme Vás na podvečery plné cvičení, které se budou konat v zasedací 

místnosti na Obecním úřadě. 

AEROBIC,PILATES,POSILOVÁNÍ,ZUMBA 
Na cvičení si vezměte PODLOŽKU, RUČNÍK a TEKUTINY.  

Cvičit budeme každé pondělí a pátek od 19:00 a začínáme už 29.11.2010 

Lekce jsou zcela zdarma 

 

 

 Na hojnou účast se těší IVETA a LUCKA 
 

 

 

Výměna řidičských průkazů 
 

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010! 

Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti. 
Co musím mít s sebou? 
• „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou 
    působností 
• platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) 
• průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm 
• ŘP, který podléhá povinné výměně 
Kolik mě to bude stát? 
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, výjma vydání ŘP ve lhůtě 
kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (správní poplatek 500 Kč). 
Oznámení Městského úřadu v Semilech- odboru dopravy  
Rozšíření úředních hodin pro žadatele o řidičský průkaz do konce roku 2010 o čtvrtek 
od 8.00 hodin do 11.30 hodin. 
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S účinností od 1.1.2011 vstupují v platnost  tyto další nové vyhlášky: 
Vyhláška na poplatek  ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity 

a poplatek ze psa 

Všechny tyto vyhlášky jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, 

nebo na webových stránkách obce. 

………………………………… 

  Kabelová televize 
Nabídka programů je velká. Celkem máme 18 programů z toho 13 v českém jazyce. 

 Napojeno je 93 domů.    

 Údržbu a opravy nám provádí smluvně firma Katroservis ze Semil. 

Roční poplatek činí 1440,- Kč. 

  

POPLATKY   OÚ   BĚLÁ  2010     -  AKTUÁLNĚ  SE  PLATÍ     V O D N É!!!!! 

 Poplatek ze psa…..50,-/ každý další 100,-, známka ze psa 25,- 

 Poplatek z kabelové televize…….1440,- 

 Poplatek z odpadů……350,- 

 Poplatek z hrobu- jednohrob a urnové místo …180,-,dvojhrob…360,- hrobky…555,- platnost na 

5 let od r.2008-2012 

Vodné: domácnost…19,-/m3, podnikatelé..22,-/m3, nájemné za vodoměr:….50,-/rok 

Ověřování pravosti podpisů a listin:  30,-/stránka nebo podpis. 

 

Důležitá telefonní čísla: 

ČEZ a.s., hlášení poruch 840 850 860 

Policie ČR, Okresní ředitelství, Semily 974 475 111, Policie ČR, Obvodní odd., Semily 481 623 333 

Lékař – MUDr. Šlechta (ordinace) 481 689 344 

MUDr. Adam (dětské) 481 689 321 

MUDr. Jůza (zubní) 481 689 323 

Obecní úřad Bělá 481 675 324, Starosta: 724 180 469, Místostarostka: 775 203 677  

 

                    ………………………… 

Přejeme příjemné prožití vánočních 
svátků, 

a v Novém roce 2011 
mnoho zdraví, štěstí, lásky a pohody. 

Vaši zastupitelé 
………………………… 

 

 

 

Korekturu občasníku a články bez uvedení autora pro vás pořídila Alena Mihulková. 


