Bělský občasník
prosinec 2012
Staročeské vánoce
Češi se v 19. století těšili na příchod Vánoc dlouhé týdny a vůbec jim nevadilo, že peněz
je poskrovnu a vánoční dárky, které nadělí Ježíšek, budou nejspíše velmi potřebné věci,
které by se tak jako tak musely koupit. Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spíše
o vzájemné lásce a přátelství, radosti a pocitu sounáležitosti v rodině, která se sešla ke
společným oslavám pod rodným krovem. Několik dnů před Vánocemi napekly
hospodyně chléb a uložily ho do ošatek. V bohatších domácnostech daly k bochníkům
péct také pečlivě upletené, žloutkem potřené a máslem pomaštěné vánočky z bílé mouky,
hrozinek a mandlí. O Štědrém dnu od časného rána praskal v peci a kamnech oheň.
Připravovala se štědrovečerní večeře. Vařil se hrách, čočka, několik druhů polévek, mezi
nimiž nechyběla bramboračka a rybí polévka, pekl se kuba z krup a česneku. Mezitím co
se hospodyně snažila v kuchyni zabavit děti, přinesl v některých krajích hospodář tajně
stromeček a ustrojil ho do slavnostního hávu. Jinde se stavěly betlémy. Lidé se od rána
postili, aby večer uviděli "zlaté prasátko". S přicházejícím soumrakem děti stále častěji
vybíhaly ven, pozorovaly nebe a hlídaly, kdy se objeví první hvězdička. S první hvězdou
si rodina sedla k slavnostnímu stolu prostřenému bílým ubrusem. Večeři zahajovala
společná modlitba, vzpomínka na uplynulý rok a poděkování Bohu za vše dobré, co
přinesl, i za to, co vzal. Nejdříve hospodyně postavila na stůl mísu s hrachem. Klíček
hrachu má podobu kalichu a podle tradice spojoval všechny stolovníky v dobrém i zlém.
Potom paní domu odebrala z mísy po lžíci pro každé z domácích zvířat. Teprve pak si
podle vážnosti a stáří nabírali ostatní. Po hrachu se podávaly polévky pro sílu, čočka, aby
byly peníze, kuba, masitý pokrm nebo ryba pro radost. Kosti se dávaly na jeden talíř a po
večeři je hospodář odnesl ve lněném ubrousku pod jabloň. Naposledy se na stole objevila
vánočka a cukroví. Pila se bílá káva, čaj, nechybělo ani trochu piva, vína nebo hlt
pálenky pro dobré zažití. Když zazvonil zvoneček, přinesl hospodář do místnosti
stromeček ověšený jablíčky, sušeným ovocem, cukrovím, kostkami cukru zabalenými do
barevných papírků, ořechy a řetězy. Na stromečku se zapálily svíčky a všichni zpívali
koledy. Ty se pak u stromečku zpívaly každý večer, dokud se neodstrojil a Vánoce
neskončily. Někde však stromeček neznali nebo ho považovali za německý zvyk a po
starodávném způsobu strojili jesle. O svátku Narození Páně do nich kladli figurku
novorozeňátka a přidávali postavičky anděla, pastýřů a darovníků. Postavičky třech králů
a jejich průvodu se stávaly součástí betlémského výjevu až 6. ledna. O Štědrém večeru se
po večeři věštilo. Na stůl se postavilo umývadlo a pouštěly se v něm lodičky ze skořápek
vlašských ořechů. Lilo se olovo. Přes rameno se směrem ke dveřím házela bota. Na
venkově děvčata třásla bezem. Vdala se tam, odkud se ozval štěkot psa. Vyvrcholením
štědrovečerních oslav byla půlnoční mše. Lidé se scházeli v kostele, kde vedle oltáře
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stály jesličky. Venku byla zima, sníh a tma. Uvnitř kostela, ohřátého dechem věřících,
zářily svíce.Varhany doprovázely hlasy zpěváků, ke kterým se postupně všichni
přidávali. Tak se o půlnoci Štědrého večera narodil v srdcích lidí Kristus. Všichni
věřili, že je přítomen na bohoslužbě právě v tom jejich kostele. Cítili přítomnost lásky
malého dítěte a s nadějí hleděli do nového roku.

KULTURA
POUŤ
Již po dva roky se nám daří pokračovat v akci Bělská pouť. Přijela k nám pouťová atrakce
pana Rumla ze Staré Paky s několika svými atrakcemi. Hasiči a Podkrkonošská uzenina zajistili
občerstvení a postavili také stan pro účastníky poutě. Pro rok 2013 máme navíc zajištěn
nafukovací hrad pro děti.
Vladimír Svoboda

Foto z pouti před více jak 40-ti lety
Foto František Hadinec

foto – Josef Šulc
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SOCIÁLNÍ KOMISE
Ani v letošním roce nezapomínáme na životní jubilea našich spoluobčanů. Tento rok jsme byli
popřát 37 občanům.
Po dlouhé době se také v naší obci slavilo výročí diamantové svatby – 60 let společného života
Vlasty a Josefa Šulcových. Tuto událost jsme si ještě jednou připomněli na listopadovém setkání
důchodců. Toto setkání se konalo letos již podruhé
Alena Šulcová

PAMÁTKY
SOCHA
V letošním roce se nám podařilo za
pomocí Městského úřadu v Semilech
( odbor kultury) zadat generální
opravu
sochy
svatého
Jana
Nepomuckého vedle kostela. Akce
byla projednána s odbornou firmou
akademického sochaře pana Sklenáře
z Lužan. Byl zpracován návrh
rozpočtu, který činil 320.000 Kč.
Práce představovala generální opravu
vlastní sochy, dále zajištění části
nové balustrády, dvou šišek a dvou
andělíčků vše z nového pískovce.
Práce byla provedena odborně dle
našich
požadavků
a
v říjnu
provedena kolaudace bez závad.
Na akci byla žádána dotace
z Ministerstva kultury ČR. Přiznána
byl dotace ve výši 168.000 Kč.
Krajský úřad Libereckého kraje
přispěl dotací ve výši 70.000 Kč a
zbytek a to částku 82.000 Kč
zaplatila obec Bělá. Jsem rád, že se
tuto akci podařilo zrealizovat a
zachránit tak památku pro další
generace.
Vladimír Svoboda
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KAPLIČKY A POMNÍKY
Letos byla provedena i částečná oprava kapliček pod hřbitovem a v Poli. Ještě se bude měnit
střešní krytina. Provedla se i odborná oprava dvou kamenných křížů na hřbitově opět vše provedl
pan Sklenář z Hořic. I v těchto případech má obec zájem o udržování drobných památek v obci a
jejich zachování pro budoucnost.
Vladimír Svoboda

KOSTEL
Stalo se již téměř tradicí, že v našem malém kostele pořádáme pro zdejší obyvatele předvánoční
koncert. Letošní se uskutečnil 8.prosince a jako loni nám předvánoční čas zpříjemnil svými
koledami Vokálně instrumentální soubor z Poniklé SATORI.
U kostela byly poraženy některé stromy, aby vynikl kostel při denním světle, ale i při večerním
osvětlení. A dále také proto, že voda stékající z těchto stromů poškozovala samotný kostel, ale
hlavně nedávno zrestaurovanou sochu Jana Nepomuckého. Dále byl nade dveřmi do kostela
vybudovaný přístřešek, aby do kostela nepršelo a byly chráněny vstupní dveře.
Dále by se měli ještě porazit některé túje na hřbitově, protože jejich zvětšující se kořenový
systém poškozuje hroby. Na toto porážení musí přijít oslovená odborná firma.
Věra Bucharová

Foto – František Hadinec – oprava kostela se konala zároveň s poslední poutí před více jak
čtyřiceti lety
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ČINNOST V OBCI
LESY
V letošním roce došlo k dokončení kácení na Stráni a bylo poraženo 454,6 m3. Převážně se
porážel smrk a modřín. Pro obsázení holin jsou postaveny dvě oplocenky a to převážně pro
listnáče. Celkem bylo vysázeno 2500 kusů smrků a 1500 ks listnáčů. Práce pro výsadbu jsou
prováděny brigádnicky za dozoru lesáků. Vysázený materiál stál 23.575 Kč.
Prodejem užitkového dřeva byla pověřena firma pana Drbohlava z Košťálova. Celkový čistý
příjem po odečtení všech nákladů (porážení, vytahání, odvoz, likvidace větví) je 581.800 Kč.
Ještě letos bylo provedeno vysekávání trávy na zalesněných plochách. Palivové dřevo bylo
prodáno občanům. Pro vytahování dřeva byla zgenerálkována cesta na ,,Králově“. V současné
době se provádí generální oprava cesty na Stráň.
Vladimír Svoboda

VODOVOD
V letošním roce se nám podařil vyřešit
dlouholetý problém se zásobovacím řádem
obecního vodovodu.
Nejprve bylo nutno provést vyprojektování
nového vedení od vrtu do vodojemu. Projekt
zpracoval Projekční ústav vodoprávní
Turnov. Dále bylo nutno provést výběrové
řízení na dodavatele stavby z 5-ti účastníků.
Vítězem byl Dvořák z Havlíčkova Brodu. Ten
se akce ujal a práci provedl. Po různých
problémech (přechod přes Olešku, přechod
pod silnicí, skála na trase atd.) byl vodovod
řádně dokončen. Radiové ovládání provozu
zajistila firma Marves – dokončeno v říjnu. Na
akci byla podána žádost o dotaci. Z celkového
nákladu 1.444.000 Kč byla z Krajského úřadu
Libereckého kraje přiznána dotace ve výši
860.000 Kč.
Nová trasa vede přes Olešku vrchem po
mostě a mimo tuto akci obec vyřešila
dlouhodobý problém ve staré trase pod
Oleškou u Mázánků, kde byl velký počet
oprav a to převážně v zimním období. Starý
řád byl v tomto úseku zrušen a převeden k
novému vedení na most. Akce velice stavebně
náročná a mimo dotační titul. Obě vedení jsou
nyní
vrchem
po
mostě
a
řádně
zaizolovány.Toto si vyžádalo náklad 142.000
Kč zafinancovaný obcí. 4x ročně provádíme
rozbory vody firmou Ineco Dvůr Králové nad
Labem a naše voda bez chlorování má stále
vysokou kvalitu.
Vladimír Svoboda
foto- V.Bucharová
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MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Obec se snaží v průběhu roku udržovat místní komunikace. Připravujeme pasportizaci
komunikací. Letos proběhlo zaměření cesty od hostince ,,U dubu“ k hoření drůbežárně.
V současné době jsou připraveny smlouvy jak směnné, tak kupní a prodejní směrované
k řádné evidenci. Dále máme osloveny čtyři geodetické firmy na provedení zaměření cesty od
drůbežárny na hranice Svojku. Toto si opět vyžádá velké finanční prostředky, ale cesta bude
řádně zaevidována a zaměřena. Dojde samozřejmě k vyrovnání s majiteli pozemků kolem
cesty.
Letos konečně došlo k dodělání asfaltových cest nad Skalou od Kovaříků k penzionu a
současně k vyřešení odvodnění těchto prostor s celkovým nákladem 177.000 Kč. Další
vyasfaltovaná cesta je u ,,Kočárků“ od hlavní silnice po roubenou chalupu u vodárny. Náklady
byly 344.000 Kč a současně byl vyřešen problém pramenů se spodní vodou nad cestou. Voda
je svedena do děrované trubky a vše je svedeno do trativodu až k dubu. Současně je na tento
trativod napojena povrchová voda od okolních domů. Akce je hotova a proplacena byla
z nákladů obce. Obě akce stály 521.000 Kč.

ČESKÉ DRÁHY – PŘEJEZDY
V rámci rekonstrukce staropackého nádraží došlo po 20-ti letech k vyřízení naší žádosti o
opatření přejezdového zabezpečovacího zařízení závorami (břevny). Tento přejezd na dolení
zastávce si už vyžádal šest mrtvých. Akci plně financují České dráhy.
Bělá dolení zastávka (PZS VÚD) –
přejezdové zabezpečovací zařízení
světelné bez závor ovládané jízdou
vlaků
bylo
nahrazeno
(PZS)
přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným se závorami
ovládanými jízdou vlaků.
Přejezd u včelína (u Mašků) –
výstražné kříže, byly nahrazeny
mechanickými závorami ovládanými
místně pověřenou osobou. Pověřená
osoba je oprávněná obsluhovat tyto
závory po splnění určitých podmínek.
Touto osobou může být majitel nebo
nájemce pozemků, starosta, osoba
která za daným přejezdem bydlí atd.
Tato osoba projde školením pod
vedením Českých drah a v případě
obsluhy se musí telefonicky domluvit
s výpravčími sousedních nádraží, kteří
obsluhu závor povolí, nebo zamítnou.
Toto je jen zkrácená verze tohoto
drážního nesmyslu.
Přejezd u Jónů – PZM obsluhované
dálkově se nyní obsluhuje stejně jako
u Mašků.
Přejezd u Stínilů v dnešní době u Drahošů – (PZM) přejezdové zabezpečovací zařízení
obsluhované dálkově elektromotorem je nyní nahrazeno (PZS) přejezdovým zabezpečovacím
zařízením světelným ovládaným jízdou vlaků. Tato zařízení zde bylo povoleno, protože jsou
zde dobré rozhledové poměry.
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Přejezd v Tampli u zastávky – PZM
mechanické byly nahrazeny PZS se
závorami – stejný tip jako v Bělé na
dolení zastávce.
V den kdy se odstraňovalo staré
zabezpečovací
zařízení
v Tampli,
rozřezával břevna starosta motorovou
pilou, a každý z přihlížejících si odnesl
kousek
těchto
závor
domů
na
symbolickou památku, protože na to
čekali desetiletí.
Rovněž byla také propojena elektrickým kabelem dolení zastávka s hoření, jejíž trať byla
modernizována už v roce 2010. Musíme konstatovat, že naše obec má velmi dobré spojení na
čtyři strany.
Autobusové spojení pro děti do školy v Libštátě a školky v Tampli je bez připomínek.
Vladimír Svoboda, Věra Bucharová

ROZHLAS
V letošním roce byla provedena rekonstrukce veřejného rozhlasu a to na bezdrátové vysílání.
Máme stále problém jak v obci (některé amplióny se opakovaně porouchávají), tak na odlehlých
místech náležejících k obci. Hlavní problém je na Kavkazku, kde každý dům dostal malé
skříňky, které na větší vzdálenost od centrály nefungují. Bude zde nutno vybudovat nový
přenašeč signálu. Akce byla provedena pomocí dotace a vyžádala si náklad 198.000 Kč. Dotace
od Krajského úřadu Libereckého kraje činila 158.000 Kč. Stále jednáme s firmou Bártek o
vyřešení této záležitosti a zlepšení funkce místního rozhlasu.
Vladimír Svoboda

ODPADY
V obci máme stále 4 místa (kontejnery) na sběr odpadů. Pravidelný odvoz komunálního odpadu
(černé kontejnery) je každou středu. Stále někteří občané netřídí odpady (PET láhve) do žlutých
kontejnerů, papír do modrých kontejnerů a sklo do zelených kontejnerů. Obec tímto přichází o
peníze za tříděný odpad a má větší náklady na odvoz černých kontejnerů.
Dvakrát ročně zajišťujeme sběr nebezpečných odpadů. I zde dochází k tomu, že i když včas
oznámíme den odvozu, tak teprve někteří občané dovážejí lednice, televize a podobně na
skládku.
Pytlový odpad ostatních plastů a tetrapaků je stále špatný. Nové pytle na tento odpad jsou
zdarma k dostání v prodejně. Plné se pak dávají do kůlny pod OÚ.
Velkoodběrové kontejnery jsou v obci 2x ročně a vždy jsou naplněny.
Železný šrot je v boxu pod OÚ a odváží se dle naplnění. Zde je ještě třeba zlepšit naplnění.
Kolem domů se stále válí množství šrotu a proto vykliďte dvory a železný šrot dovezte do
kontejnerů pod OÚ. Spoluobčané třiďte správně veškeré odpady do určených kontejnerů a tím
přispějete ke zlepšení životního prostředí v naší obci.
Vladimír Svoboda
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HOSPODAŘENÍ OBCE
Dovolte mi přiblížit Vám ekonomiku a hospodaření naší obce v letošním roce.
V roce 2012 se nám podařilo získat tyto dotace:
-Výtlačný řád vodovodu- z Kú Liberec 850000,-Kč, kde celá akce i s přeložkou vodovodu a
instalací Marves stála 2329953,-Kč. Stavbu provedla firma pana Dvořáka.
- Rozhlas – z Kú Liberec 158400,-Kč, dodávku a montáž provedla firma Bártek v celkové hodnotě
212074,- Kč.
- Rekonstrukce sochy Sv.J. Nepomuckého – z Kú Liberec 70000,- a z Ministerstva kultury 168000,Opravu provedla odborná firma p.Sklenáře v ceně 333588,-Kč.
- Oprava a údržba drobných památek – z Kú Liberec 20000,-, kde práce ještě probíhají.
Celkem se nám v rámci dotací v letošním roce podařilo získat do obce hodnotu 1266400,-Kč. To je
opravdu velký úspěch!
Dále byla provedena těžba dožitého lesa, kde bylo vytěženo celkem 432,57m3 dřeva a v „ čistém“
jsme obdrželi 521234,-Kč. Obecní rozpočet se navýšil také o hodnotu za prodané pozemky
DS Agru, kde zálohově již zaplatili 800000,-Kč.
Letos se rozpočet obce pohybuje zhruba v částce 5,5 mil. Kč, ale to jen díky výše zmíněným
dotacím a prodejům.
Z pohledu výdajů: Největší finanční zatížení pro nás představovaly tyto akce:
- výtlačný řád vodovodu – obec doplácela 1479953,-Kč
- asfaltový potah „ nad Skalou a ke Kočárkom“ – obec financovala celou akci .. 523852,-Kč
- oprava sochy Sv.J.Nep.- obec doplatila 95588,-Kč
- rozhlas – doplatek obce 53674,-Kč
Z běžných provozních výdajů jen nastíním, kolik stojí ročně:
Zimní údržba a drobné opravy cest…..80000,-, doplatek na provoz autobusu……25000,-, energie
na vodovod…. 132000,-, rozbory vody…30000,-, poplatek za odběr spodní vody….42000,-,
doplatek za žáky do základních škol / kde na každé dítě z naší obce musíme platit, protože
nemáme vlastní školu/ celkem…90200,-, kabelovka ….130000,-, odpady….160000,bytovka – úroky z půjčky, které jdou k tíži obce….93000,- . Bylo provedeno vyúčtování nájmu a
služeb v bytovce s celkovým doplatkem za služby 9711,-Kč, který bude přesně podle spotřeby
rozúčtován mezi jednotlivé nájemce. Dále bude navýšen nájem o inflaci stanovenou z roku 2011,
která byl 1,9% a celkem se v součtu všech nájemců navýší nájem za celou bytovku o 321,-Kč
měsíčně. V současné době má obec k dispozici hodnotu peněz cca 900000,-Kč.
Připomenu také, že je ještě dost dlužníků, kteří nezaplatili hlavně za vodu, která se zapisuje na
konci léta.
Ráda bych využila 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. V roce 2013 se
budou uzavírat smlouvy na nové
období 5-ti let / 2013-2017/ 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. Děkuji.

8

POPLATKY OÚ BĚLÁ 2012 - 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……500,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.
Poplatky pro rok 2013 budou stanoveny koncem února 2013 se splatností od 1.3.2013.
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.
Připravila Alena Mihulková.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA BIOPLYNOVÉ STANICI
V BĚLÉ DNE 16.ČERVNA 2012

Akci zahájil majitel Josef Chuchlík a přivítal všechny přítomné hosty. Za pomocí svých
spolupracovníků a odborníků byl přítomným hostům vysvětlen celkový proces probíhající
v bioplynové stanici a podstata výroby elektrické energie. Tato přednáška se opakovala
několikrát denně. Na zahájení této ojedinělé akce se dostavil i sám vládce našich hor
Krakonoš. Popřál všem mnoho zdaru, pozdravil se s přítomnými hosty a prohlédl si celý
areál bioplynové stanice a přilehlého ADV. Ochutnal také výrobky z Podkrkonošských
uzenin jejichž je patronem. Podkrkonošské uzeniny se po celý den staraly o občerstvení a
měly také otevřenou prodejnu v areálu jatek. Přítomní hosté měli možnost prohlédnout si
všechny ostatní budovy v areálu ADV, které dostávají postupně nový kabát - drůbežárna,
teletník atd.
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Starosta Vladimír Svoboda při
prohlídce areálu ADV.

Podkrkonošská uzenina v areálu ADV.
Majitelé firmy Josef Šulc a Jaroslav
Munzar spolu se svými zaměstnanci se
starají o pohoštění účastníků dne
otevřených dveří v BPS.

Věra Bucharová

BPS BĚLÁ
Vážení občané,
v minulém čísle Bělského občasníku jsme Vás informovali o průběhu výstavby bioplynové
stanice společnosti DS Agro Energie s.r.o. v Bělé. Nadešel opět čas, abychom shrnuli, co se u
nás za tu dobu odehrálo.
Nejdůležitější událostí bylo, že v listopadu roku 2011 byl zahájen zkušební provoz
bioplynové stanice. V červnu jsme následně uspořádali pro veřejnost Den otevřených dveří.
Tento den byl zorganizován především proto, abychom ukázali BPS v celé své kráse a hlavně
přiblížili laické veřejnosti princip jejího fungování. Mohli jste nahlédnout do míst, která jsou
pro veřejnost běžně nepřístupná. Věděli jste třeba, k čemu přesně slouží taková kogenerační
jednotka, co se děje uvnitř fermentorů či jak dochází k výrobě elektrické energie? Důležité
rovněž bylo, abychom vyvrátili spoustu fám, které o bioplynových stanicích kolují.
Především tu o zápachu. Ne, v naší bioplynové stanici nezpracováváme žádné odpady
živočišného původu, jako např. odpady kafilerní nebo odpady z jatek apod. Jak jste se mohli
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přesvědčit sami, naše BPS představuje moderní ekologické zařízení, které pro výrobu
bioplynu využívá pouze přebytky rostlinné a živočišné výroby.
Ti, kteří se Dne otevřených dveří účastnili ale vědí, že BPS nebyla jediným lákadlem. Mohli
jste si prohlédnout i techniku, kterou běžně používají ke své práci v DS Agro Libštát s.r.o.
Nechyběly nové moderní traktory, sekačky, velkoobjemové samosběrací vozy a další stroje.
Prostor pro prezentaci svých strojů dostaly i ostatní společnosti v rámci skupiny DS
Holding. K vidění byly tahače návěsů zn. Mercedes-Benz a Volvo, domíchávače betonu i
stavební mechanizace (bagry, manipulátory atd.). Komu by se i tohle zdálo málo, mohl
navštívit také nově zrekonstruovanou budovu teletníku a modernizované haly pro výkrm
kuřat.

Prozatím poslední naší novinkou je
instalace
nového
technologického
prvku, který bude přímo vázán na chod
BPS. Jedná se o pásovou sušičku, která
bude v pořadí již třetím externím
zařízením využívajícím odpadní teplo,
které
vzniká
v
kogeneračních
jednotkách. Toto teplo jsme doposud
kromě vlastní technologické potřeby
BPS (ohřev materiálu ve fermentorech)
využívali k vytápění hal pro výkrm
kuřat a dílenských prostor. Dále tedy
bude sloužit také k fungování tohoto
nového zařízení. Sušička se bude
využívat především k dosoušení
separátu (podestýlka pod dobytek a
kuřata), případně k dosoušení obilí nebo
dřevních štěpek. Sušička je naším
vlastním prototypem, její zkušební
provoz byl zahájen, nyní probíhá ladění
jejích parametrů a řídících prvků. Plný
provoz by měl být zahájen v průběhu
nejbližších týdnů nebo měsíců.
Ing. Tomáš Lhota

12

SPORT
HASIČI
Vážení spoluobčané
V krátkosti bych Vás chtěl seznámit s činností našeho sboru dobrovolných hasičů.
Jako již tradičně jsme uspořádali 11. a 12.února v KD ve Svojku hasičský bál a dětský karneval.
O Bělské pouti jsme za vydatné pomoci vedoucího jatek p. Josefa Šulce zajišťovali po oba dva
dny bohaté občerstvení pro návštěvníky.
Dále následovaly přípravy a tréninky na okrskovou soutěž, která se letos konala ve Svojku u
příležitosti 130 let od založení tamního sboru, kde se nám dařilo, ale i naopak. Muži A získali
opět 1. místo, muži B 5. místo, ženy 5. místo.
Letošní rok je prvním po dlouhé době, kdy nám nikde a nic nehořelo. Jsem rád, že se snad už
naši občané naučili nevhazovat žhavý popel do kontejnerů. Vyjížděli jsme pouze dvakrát a to
jako technická pomoc. Při odstávce vodovodu jsme dováželi vodu do místní drůbežárny a paní
Mihulkové jsme zalévali česnek, jelikož bylo veliké sucho.
Také jsme spoustu času věnovali našim mladým hasičům. O tom se více dočtete v článku
vedoucí mládeže Jany Foltýnové.
Dále bych chtěl vyzdvihnout, že na letošním setkání
zasloužilých členů a funkcionářů SDH byl vyznamenán
náš dlouholetý člen a bývalý velitel bratr Vladimír
Svoboda a to Řádem svatého Floriána –
GRATULUJEME.
Na závěr Vám všem přeji klidné prožití svátků
vánočních a do Nového roku pevné zdraví a pohodu.
Starosta SDH Bělá Zdeněk Brož

130. výročí SDH Svojek
Sbor dobrovolných hasičů z Bělé se zúčastnil 9.června 2012 130.výročí založení SDH ve
Svojku. Po zahájení dne, přivítání hostů a všech účastníků soutěže byli oceněni dlouholetí
členové SDH Sojek za svojí nekonečnou a záslužnou práci. Poté si kapitáni všech družstev
vylosovali soutěžní pořadí a šlo se současně na štafetu i na útok.
Zde jsou uvedeny výsledkové listiny těch kategorií kde měla Bělá zastoupení.
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Většina soutěžících z Bělé

Muži – Bělá I - 1.místo
Vladimír Svoboda, Tomáš Mihulka, Radek Hadinec, Tomáš Janata, Zdeněk Brož
Jiří Broul,
Martin Mihulka,
Martin Hadinec, Karel Zajíc
14

Muži Bělá II – 4.místo

Vojtěch Honců, Petr Holubec, Pavel Podzimek, Jan Kvapil, Radim Lukášek
Miroslav Fišera,
Štefan Bandžuch
___________________________________________________________________________
Ženy Bělá – 5.místo

Renata Brožová, Iveta Hadincová, Věra Bucharová, Michaela Osochovská, Jana Brožová
Zuzana Janatová,
Zuzana Holubcová

15

___________________________________________________________________________

Maruška Foltýnová, Rozárka Podzimková, P. Včelák, Jan Podzimek
___________________________________________________________________________
Po skončení soutěží pokračovala volná zábava až do brzkých ranních hodin . K tanci a
poslechu hrály kapely Soumrak, Layla, Tampelband , Realita Rock , Koneckonců a Hurwajs.
Věra Bucharová

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ - DĚTÍ V ROCE 2012
Za bělské mladé hasiče letos soutěžilo na jaře 1 družstvo dětí mladších a na podzim 2
družstva dětí, mladší a starší (protože na podzimní část soutěže Plamen stačí do družstva 5
dětí). Bohužel větší část dorostu už nám odrostla, takže jsme s nimi přestali už v loňském
roce závodit. Přesto nám někteří z nich pomáhají s přípravou dětí na závody a nebo jako
rozhodčí na soutěžích.
Soutěže pro děti jsou dnes složitější a náročnější na přípravu než bývaly dříve. Trénování a
přípravě dětí na soutěže se po celý rok věnují Jana Žalská, Hanka Vedralová a Jana
Foltýnová. Mladší děti, se kterými závodíme, jsou opravdu malé, a ukočírovat je, to je někdy
i nad síly třech zkušených vedoucích.
V loňském roce jsme se začaly pravidelně scházet jednou za měsíc i v zimním období
většinou na obecním úřadě. Na jednom ze zimních tréninků jsme musely děti nafotit, protože
od letošního roku mají povinné foto na průkazkách pro okresní soutěže. Po té jsme
v polovině března rozjely sérii 12-ti jarních tréninků na hřišti, kdy většinou trénujeme útok a
některou ze štafet.
Děti se na jaře účastní klasické okrskové soutěže (letos ve Svojku), kde závodí v požárním
útoku a štafetě. Mimo tu mladí hasiči zápolí ve hře Plamen, rozdělené na jarní a podzimní
kola.
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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
ve na různých překážkách vystřídá 9 soutěžících členů družstva a potom klasický útok a štafeta
4x60, jaké znáte z okrskových soutěží. Celkem jsme se letos na jaře zúčastnili 3 soutěží a
největších úspěchů dosáhly děti stejně jako i bělští muži a ženy na okrskové soutěži Svojku.
Soutěže a výsledky - jaro:
12.5.2012 – Podkrkonošský pohár v Nedaříži - děti mladší 11.místo ze 14
26.5.2011 – jarní okresní kolo Plamene v Kundraticích - děti mladší 10.místo ze 17
9.6.2011 – okrsková soutěž Svojek - děti mladší 2.místo
Podzimní kolo Plamene tzv. Závody hasičské všestrannosti spočívají v orientačním běhu pro
mladší asi 2km 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. Ten výčet vypadá
poněkud jednoduše a stroze, ale zkuste si naučit 5-ti-leté dítě například zkračovačku, plochou
spojku, lodní uzel, tesařský uzel a úvaz na proudnici. To všechno jsou uzle, které většina naší
mládeže ovládá.
Letos se konalo okrskové podzimní kolo Plamene 14.10. na domácí půdě v Bělé. Učast
v okresním kole, které se odehrálo v Bozkově, jsme dětem zpříjemnily návštěvou Bozkovských
dolomitových jeskyní.
Soutěže a výsledky - podzim:
14.10.2012 – podzimní okrskové kolo Plamene v Bělé - děti mladší 3.místo
- děti starší 2.místo

Mladší: Gábinka Bandžuchová, Majka Patzová , Rozárka Podzimková, Marek Foltýn, Lucka Žalská
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Starší: Filip Žalský, Petr Včelák, Honza Vedral, Honza Podzimek, Pavel Včelák

20.10.2012 – podzimní okresní kolo Plamene Bozkov
– děti mladší 26.místo z 35 družstev
– děti starší 18.místo z 38 družstev

Celoroční činnost mimo pravidelných tréninků:
5.2. 2012 – zimní závody v Dolcích s Krakonošem
11.2. a 12.2. 2012 – tradiční bělský hasičský bál a dětský karneval
24.3.2012 – účast na školení vedoucích mládeže v Bozkově
31.3.2012 – účast na školení rozhodčích mládeže v Poniklé
24.6.2012 – dětský hasičský den v Bělé
28.9.2012 – hasičský výlet na Staropacké hory s opékáním buřtů
20.10.2012 – prohlídka - Bozkovské dolomitové jeskyně
24.11.2012 – hasičský výlet vlakem na divadelní představení Dlouhý, široký a
Bystrozraký v kulturním domě v Libštátě
14.12.2012 – dětská besídka s vánočním skřítkem na obecním úřadě
Od letošního roku děti soutěží v nových dresech (viz. foto družstev). Také jsme letos získali na
2 akce pořádané SDH (dětský hasičský den a okrsková soutěž Plamene) dotace ve výši
10 000,-Kč a 8000,- Kč. Pořídili jsme za ně novou soutěžní překážku, nové proudnice, 2
vzduchovky, lano pro trénování závodu hasičské všestrannosti a další drobný materiál.
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Děkujeme za podporu dětí obci Bělá a všem ochotným dobrovolným hasičům. Příprava dětí na
soutěže je organizačně i časově náročná, a proto uvítáme i další pomoc při trénincích a
soutěžích.
Pohodový rok 2013 za mladé hasiče přejí vedoucí dětí Jana Foltýnová, Jan Žalská a
Hanka Vedralová.

HASIČSKÝ DEN PRO DĚTI 24.6.2012 V BĚLÉ
V neděli 24. 6. 2012 se odehrála akce, která byla určena pro ty nejmenší. Náš Sbor
dobrovolných hasičů v Bělé, za vydatné pomoci mnoha přátel, pořádal Hasičský den pro děti!
Původně jsme uvažovali o soutěži, ale rozhodli jsme se tento den věnovat všem dětem z okrsku
jako odměnu za jejich jarní snažení na ostatních soutěžích a zvolili jsme útok zábavnou formou
(na hořící kartonové domečky), což by se problematicky dalo změřit. Proto byly všechny
zúčastněné děti odměněny stejně.
Byl to dětský den s hasiči a té "hasičiny" bylo vidět opravdu dost. Naši mladí hasiči předvedli
požární útoky, ale ne jen tak ledajaké. Vytvořili jsme pro ně kartónové domečky, které jsme
zapálili a děti je musely uhasit, hasily tedy možná poprvé v životě skutečný požár. Ne vždy se
povedlo správně načasovat zapálení domečku a odstartování družstva, a tak nejrychlejší
družstvo starších dětí z Nové Vsi, na které připadl spíš panelák než domeček, muselo na místě
ještě chvilku čekat, než se karton opravdu pořádně rozhořel. Celkový výkon mladých hasičů
byl vždy odměněn velkým potleskem všech přihlížejících.
První část akce byla určena pro pozvaná družstva z našeho okrsku. Přijely nás podpořit
družstva z Košťálova, Libštátu a Nové Vsi. Dalších disciplín se už zúčastnily všechny děti,
které na dětský den přišly. Mladí hasiči nejprve předvedly část disciplín Plamene, ve kterých
soutěží a všichni účastníci hasičského dne si mohli vyzkoušet pod odborným dozorem
instalované překážky pro jednotlivé disciplíny (hasičská překážková dráha a stříkání ze
džberových stříkaček).
Co jsme na Dětském dni mohli ještě vidět? Připravili jsme pro děti 3 stanoviště, kde mohly
plnit různé zábavné sportovní disciplíny, které se postupně obměňovaly. Za zmínku stojí
shazování plechovak, kop na branku, přenášení „vajíček“ pomocí lžíce, malování křídami na
asfalt, závody kortoučů s míčem, ale i disciplíny jako střelba ze vzduchovky a přelézání lana,
které vycházejí z celoroční činnosti mladých hasičů. Bylo hezké vidět, jak děti plní úkoly s
nadšením a s pořádnou dávkou soutěživosti. Po splnění každého úkolu byly děti odměněny na
místě drobnými odměnami a sladkostmi.
Po celé odpoledne si mohly děti nechat pomalovat obličej na stanovišti na přilehlém tenisovém
kurtu různými výtvory, a tak jsme na disciplínách měli postupně plno spidermanů, víl,
princezen a dalších pohádkových bytostí.
V průběhu dětských soutěží proběhla ukázka hašení se sněhovým přenosným hasicím
přístrojem. Malí i velcí diváci mohli vidět zásah hasiče na hořící pánev s olejem. Věříme, že
tato ukázka byla pro mnohé něčím novým, vidět PHP v akci se přeci jen tak nevidí. K vidění
po celé odpoledne byla na hřišti i bělská zrenovovaná dvoukolová motorová stříkačka DS 16.
Na závěr akce byla ještě provedena ukázka výroby hasičské pěny. Ta měla samozřejmě
největší ohlas mezi dětmi, a někteří si ji užívali až do jejího úplného vymizení. Po té byly
disciplíny ukončeny a všem zúčastněným dětem byly předány diplomy, čokoládové medaile a
drobné ceny a sladkosti.
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Předpokládané počty zúčastněných dětí i diváků předčily naše očekávání a to především díky
počasí, které nám opravdu přálo. Dětí zapsaných na startovní listině bylo celkem 72.
Celkově se Hasičský dětský den vydařil. Veliké díky patří kolegům hasičům za velikou pomoc
při organizaci, přípravě, zajištění všeho možného, spoustě kamarádů, kteří s naším sborem
spolupracují a přišli pomoci bez nároku na honorář. Snad se příští rok zase sejdeme a potěšíme
pár dětských, ale i dospěláckých srdcí…

Angličtina pro nejmenší na obecním úřadě v Bělé.
Za organizátory akce vedoucí mládeže Jana Foltýnová
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FOTBAL
Byl jsem požádán o informaci o dění v SK Jívan Bělá pro Bělský občasník.
Rok 2012 byl pro Jívan velmi úspěšný. Začal zimním přípravným turnajem na umělce v Nové Pace. Byla
to velmi tvrdá příprava, v Bělé nebývalá. Hrálo se od konce ledna do začátku března na sněhu i ledu za
silných mrazů. Jívan ještě účastník nejnižší soutěže hrál s mužstvy z krajských soutěží a velmi dobře. Byl
druhý za Hořicemi, ale před Vrchlabím, Košťálovem, Lomnicí a juniory z Nové Paky. Velmi dobrá
příprava, kombinovaná tréninky v hale i venku, byla v jarní OS velice znát. Bělá po 20 letech vyhrála OS
a postoupila do Okresního přeboru.
23.června pořádal Jívan 38.ročník bleskového turnaje. Druhé místo za Baráčkem Nová Paka bylo
nejlepší umístění za několik posledních let.
Už 4. srpna začala nová sezona. Přípravou byl turnaj v Černém Dole a přátelák v Robousích. Do mužstva
přišlo pět nových hráčů. Začátek přitom byl přímo katastrofální. Po čtyřech kolech byla Bělá poslední s 1
bodem. Příčin bylo několik. Vyšší úroveň soupeřů. Z OS jsme byli zvyklí téměř jen na vítězství. Těžký
počáteční los. Nesehranost mužstva a hledání optimální sestavy. A k tomu chybělo i trochu štěstí. Krize
vyvrcholila debaklem v Lomnici.
Na štěstí následující vítězné utkání v Kruhu přineslo toužebně očekávaný zlom. Nervozita v mužstvu se
ztratila a hráči si začali věřit. Bělá začala hrát pohledný fotbal. Čtyři mladí hráči z Jilemnice se lepšili
každým zápasem a nebýt zranění brankáře Hrubého už ve 3.kole, mohl být Jívan výše než na současném
9.místě.
Za celou sezonu patří dík celému mužstvu, které po celý podzim 2x týdně trénoval za účasti 8 až 13
hráčů. Dík patří hlavně výbornému trenérovi Kalendovi, který byť pod velkým tlakem na svou osobu,
dovedl tým do nadějné pozice pro jaro
Jívanu velice pomáhají i věrní fanoušci a to nejen doma kde jich bývá vždy kolem stovky. Jezdí s námi i
k soupeřům. Třeba v Libštátě jasně vyhráli nad domácími nejen svými hlasivkami, ale i počtem.
Další a neméně důležitá je činnost klubu na zlepšování prostředí v našem fotbalovém areálu. Zásluhou
člena výboru Slavomíra Berana byla na vysokou úroveň zlepšena hrací plocha.
Zcela zrenovovány jsou sprchy v kabinách. Byly vybaveny novými bojlery, podlahou a obklady. Většinu
práce odvedli členové výboru a někteří hráči. Náklady byly hrazeny z dotace KÚ v Liberci, OÚ v Bělé a
z části ze zdrojů Jívanu.
Do starých kabin byla zavedena voda a zřízeny odpady. Zásluhou našeho příznivce pana Boudného byl
krásně obložen prostor kiosku, který ještě více láká diváky k občerstvení nápoji a výbornými bělskými
uzeninami od pana Šulce.
Po ukončení podzimní části OP bylo započato s rekonstrukcí WC v kabinách. Dokončena bude na jaře
před zahájením jarní části přeboru. Práci opět provádí osvědčená firma ,,výbor Jívanu“.
Abychom na provoz klubu a výše uvedené akce měli dost financí pořádal Jívan dvě zábavy. V dubnu ve
Svojku a po skončení turnaje.
Tolik jen stručně o dění ve fotbalovém klubu SK Jívan Bělá. Naším cílem je nejen udržení v OP.
Chceme, aby naše aktivita neklesala a přinášela radost a zábavu všem co aktivně působíme ve fotbalu a
všem občanům z Bělé.
Zdeněk Fajfr
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Bělská traktůrkiáda
Dne 28.července proběhl již druhý ročník bělské traktůrkiády. Do závodu se přihlásilo 15
závodníků. Jmenovitě: Broul Jiří, Brož Jan, Fajfr Zdeněk, Hadinec Jiří z Tample, Hadinec Jiří,
Hadinec Martin, Hadinec Radek, Janata Tomáš, Müller Jaroslav, Podzimek Jaroslav, Podzimek
Milan, Kosina Vladimír, Král Václav, Zajíc Karel a další. Po přihlášení všech závodníků a
přidělení závodních čísel proběhla panská jízda ze hřiště na váhu a zpět.

Závod začínal za překrásného slunečného počasí na hřišti přes Podzimkovy louky do Dolců a
zpět. Nechybělo mnoho a jeden závodník nám odpadl ze závodu po nevydařeném startu a ještě
horším dopadu. Vše, ale ustál on i jeho závozník bez jediného šrámu a pokračovali v započatém
závodu. Během závodu byla nutná i jedna oprava za pomocí pořadatelů.

V mezičase se uskutečnil také závod zahradních traktůrků mezi bratry Podzimkovými. Po
rychlostním závodě se uskutečnil také slalom a závod vyhrál bratr Milan.
22

Po volných jízdách v terénu pokračoval hlavní závod zátěžovou zkouškou. Jednotliví soutěžící
přetahovali barel s vodou. Barel se v jednotlivých kolech postupně doplňoval vodou a tím
pádem postupně soutěžící odpadávali. Této části závodu neprospěl ukrutný déšť s kroupami, a
proto musel být přerušen.
Jirka ujíždí před kroupami

Müller při přetahování barelu

závodník Karel a pořadatelka Iveta

Závod byl dokončen a následoval souboj s moderní technikou. Některé domácí samohyby se
pokoušely přetáhnout moderní traktor John Deere 6210R, ale neúspěšně. Tento traktor pak odtáhnul
zabrzděnou hasičskou cisternu CAS 25 bez nejmenších překážek. Na louce pak zůstaly koleje a
vytrhané drny.

Mezi sponzory patřily: Matouškovy brambůrky, Jatky Bělá a další………

Vyhodnocení:
první místo: Radek Hadinec
druhé místo:Martin Hadinec
třetí místo:Vladimír Kosina
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Z myslivecké historie
Dnešní zemědělci, majitelé lesů, polí a dalších porostů se potýkají s nekončícími škodami
způsobené černou zvěří. Škody jdou do tisíců a jejich náprava je velmi zdlouhavá a finančně
náročná. Tak velké problémy však naši předci neměli. Zde je opsaná část z myslivecké kroniky
MS JÍVA BĚLÁ z roku 1961.
,, V letošním roce se na Jívě
častěji objevila černá zvěř. Člen
Vajstavr věnoval mnoho času,
než se mu podařil úlovek –
během jednoho týdne střelil 2
kusy – lončáky. Prvý vážil asi 65
kg a byl střelen pod Jívou na
Pekárkově poli vedle Šulcova
mýta, druhý kus lehčí taktéž pod
Jívou. Je to prvý případ ulovení
černé v našem revíru.“
Fotka je prvý střelený kus.

Na tuto událost si vzpomíná starosta pan Vladimír Svoboda. Myslivec pan Vajstavr neměl maso
z uloveného divočáka kam dát, a tak ho měl uschované u nich v lednici, jichž se v té době ve
vesnici ještě moc nenacházelo.
Další zmínka je z roku 1972 kdy 50ti kilového kňoura přejel vlak.
A do třetice zastřelil divočáka pan Vincenc Buchar.
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,,Myslivecký hospodář Vincenc Buchar odstřelil
divočáka ve Vedralově lesíku ve váze 135kg a to
2. srpna 1973. Na oslavu byla pořádaná
pobava, která se velmi vydařila.“

Vincenc Buchar a Jeta

Rok 1974 - 2 ks černé zvěře
Rok 1976 – 6 ks černé zvěře
Rok 1978 – 1 ks -100 kg

V roce 1982 kronika končí a MS JÍVA BĚlÁ bylo sloučeno do MS KAVKÁZSKO LIBŠTÁT.
V posledních letech v honitbě MS Kavkázsko bylo uloveno větší množství černé zvěře a
škodné. V roce 2010 bylo uloveno 56 kusů černé zvěře, v roce 2011 – 47 kusů a v roce 2012
bylo zatím uloveno 45 kusů černé zvěře.
Věra Bucharová

Otevírací doba
Pondělí
Úterý

WWW.podkrkonosskauzeninabela.cz

: zavřeno

:

E-mail

od 7:00 hod. - do 14:00 hod.

podkrkonosskauzeninabela@seznam.cz

Středa : od 7:00 hod. - do 14:00 hod.

objednavky.pubela@seznam.cz

Čtvrtek: od 7:00 hod. - do 15:00 hod.

Dotazy zodpoví obchodní zástupkyně

Pátek :

Kamila Langhammerová: 728 594 138

od 7:00 hod. - do 15:00 hod.
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Důležitá telefonní čísla:
Obecní úřad Bělá 481 675 324, Starosta: 724 180 469, Místostarostka: 775 203 677
ÚŘEDNÍ HODINY - STŘEDA OD 15-18 HOD.
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

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH,
MNOHO ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE VÁM
PŘEJÍ ZASTUPITELÉ
OBECNÍHO ÚŘADU
V BĚLÉ

Zpracování a grafická úprava občasníku Věra Bucharová
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