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Staročeské a současné vánoční zvyky
Sv. Barbora a Mikuláš -

K Vánocům patří různé zvyky a tradice. Dnes už opomíjíme ty staré
a naopak nové zavádíme. 1. prosince obdarujeme naše ratolesti adventní kalendářem, který jim den po
dni bude připomínat, že je do příchodu Ježíška zase o krůček blíže. Na sv. Barboru mladé neprovdané
dívky natrhají do vázy třešňové větvičky, o které se až do Štědrého dne poctivě starají. Vykvetou-li
jim, dívky se v příštím roce provdají, pokud nevykvetou, zůstanou následující rok doma. Hned den na
to je svátek sv. Mikuláše, který se svou družinou (čertem a andělem) obchází rodiny s dětmi a naděluje
sladké dobrůtky těm, kteří byli hodní a řeknou básničku či zazpívají písničku pro Mikuláše. Ti, kteří
zlobili, dostanou uhlí a mrkev.

Vánoční zvyky -

Od 18. století si lidé již vánočky pečou sami doma. Po štědrovečerní večeři se
rozkrájela nedojedená vánočka a rozdělila se mezi dobytek, aby byl zdravý. Pokud vánočka byla
natržená nebo připálená, znamenalo to v příštím roce nezdar.

Pouštění lodiček - Další tradice, při které se věštila budoucnost. Do mísy s vodou se opatrně dají
skořápky ořechů, do kterých se nakapal vosk, a připevnila se malá svíčka, která se zapálila. Lodičky se
nechají plout po vodě, ten komu doplula doprostřed, se vydá do světa. Ten komu zůstane u břehu
zůstane doma. Komu vydrží lodička nejdéle plout a neuhasne, ten bude mít dlouhý a šťastný život.

Rybí šupinka -

Tento zvyk se začal držet až v době, kdy se na štědrovečerním stole objevoval
smažený kapr. Šupina se dávala pod talíř a měla zaručit štěstí a bohatství v novém roce.

Vánoční koledy - Koledníci převlečeni do masek se vydávali obcházet domy, zpívat písně a za to
dostávali dárky. Koledovat se chodilo od Štědrého dne do Tří králů.

Betlémy - Na konci 18. století přestaly být betlémy jen doménou kostelů, ale přestěhovaly se i do
domácností. Základní Betlém se skládal z betlémské jeskyně, jesliček s malým Ježíškem, Marií a
Josefem. Dále se přidávali tři králové, anděl, pastýř s ovečkami a vůl. Materiály určené pro výrobu
betlémů byly různé, od papírových přes slaměné, až po ručně vyřezávané ze dřeva.

Jmelí - Nosí štěstí tomu, kdo pod ním projde a tomu kdo je jím obdarován. Kdo si jej koupí sám pro
sebe, tomu štěstí nepřinese.

Štědrovečerní kapr -

Smažený kapr, bramborový salát a rybí polévka, to je dnes klasická
štědrovečerní večeře v Čechách. Kapr se začal objevovat na štědrovečerním stole až od počátku 19.
století.

Střípky z historie
JAK SE PEKLY VÁNOČKY V BĚLÉ
Podle vzpomínek bělské rodačky paní Milady si hospodyňky doma zadělaly těsto podle svých
rodinných osvědčených receptů, zabalily ho a odnesly k pekaři. Se zdejším pekařem Josefem
Hadincem ze Stráně měly dohodnuto kolik těsta a v kolik hodin přinesou. Pekař poté těsto nechal
vykynout, upletl vánočky, znovu je nechal kynout a pak je upekl. Hospodyňky si pak voňavé vánočky
odnášely do svých domovů.

Vánočka je opředena tradicemi
Vánočka se stala typickou součástí
vánočních svátků, ale mezi tím urazila
dlouhý kus cesty. První zmínky pocházejí
již z 16. století, ale to si ji dovolili péct jen
mistři pekaři. Od 18. století si ji začali lidé
péct doma, přičemž receptury se předávaly
z pokolení a mohly se i lišit. Příprava těsta,
pletení a pečení doprovázela řada tradic a
pověr, které byly spjaty se zdravím a
bohatou úrodou během roku. Dokonce i
dobytek si mohl na ni pochutnat, protože
tak mu bylo symbolicky popřáno zdraví na
celý rok. Mezi další zvyky patří také
zapékání mince apod. Není divu, že
připálená nebo jinak nepovedená vánočka
nevěštila nic dobrého.

První zastřelený jelen v Bělé
Další vzácností úlovku ,,vysoké“ bylo zastřelení jelena ve zdejší obci. Na podzim v roce 1912 nastalo
pozdvižení mezi ,,nimrody“ v okolí Bělé objevením se jeleních stop, ba byli i střelci, kteří ,,krále lesů“
i spatřili. Zdržoval se nejvíce v lesích u Lomnice. Střelci z Lomnice a Nové Vsi uspořádali naň i hon,
ale bezvýsledně. Jelen objevil dobrou ,,pašu“ v Bělé u domku v ,,žabárně“ – kde nyní bydlí pan
Prouza. Byla tam za domkem planá jabloň, na jejíž plody jelen chodil a po zemi sbíral. Zdejší lovci jej
ještě donesenými jablky ,,mladili“, aby pak na čekání jelena dostali.To se konečně v listopadu 1912
podařilo panu Plichtovi, nájemci honitby. Seděl kol deváté hodiny večer v komoře – když uslyšel
blížiti se toužené zvíře.Vyhlédnuv okénkem spatřil jelena popásati se pod jabloní. Vystřelil naň
z brokovnice jednu ránu ,,posly“ - jelen značil přeskokem přes hlavu a zůstal ležeti. Šťastný střelec
dal jej dopraviti do hostince č.1 a tam visel několik dní obdivován diváky a též školní mládeží z jiných
vesnic. Vážil 164 kg a byl prodán do Lomnice asi za 84 zlatých. Byl to osmerák. Dle pověsti utekl
z farmy pana Horáčka v Roztokách. (Doslovně přepsáno z obecní kroniky).
V posledních letech se jeleni začali objevovat na Jívě a letos v únoru se dal jejich pohyb sledovat na
hranicích Bělé s Lomnicí nad Popelkou, Novou Vsí až k Šanďáku a na Jívu. Jelení stádo v prvních
dnech po objevení čítalo 26 kusů. Zhruba po čtrnácti dnech se stádo rozdělilo na polovinu. Pořízená
fotografie je ze 17.února nad chatou Vágenknechtových. (dříve MUDr Záhorský). Další fotografie je
z lesa na hranicích Bělé a Nové Vsi.. Takovéto rozsáhlé škody jsou způsobeny okusem a v tomto lese
byly tak asi na 1/5 mladých stromů.

11.1.2013

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 11.01. – 12.01.2013
Výsledek volby – souhrnné informace
Výsledek volby – souhrnné informace
Okrsky
Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
hlasy
hlasů
počet zprac. v % v seznamu obálky účast v % obálky
5 168 161 5 143 966 99,53
1. kolo 14 904 14 904 100,00 8 435 522 5 171 666 61,31
4 983 481 4 958 576 99,50
2. kolo 14 904 14 904 100,00 8 434 941 4 986 040 59,11
-

Výsledek volby
Výsledek volby
Kandidát
1. kolo
2. kolo
Navrhující Politická
strana
příslušnost
číslo
příjmení, jméno, tituly
hlasy
%
hlasy
%
1
Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan
KDU-ČSL 255 045 4,95 X
X
2
Fischer Jan Ing. CSc.
Občan
BEZPP
841 437 16,35 X
X
3
Bobošíková Jana Ing.
Občan
SBB
123 171 2,39 X
X
4
Fischerová Taťana
Občan
KH
166 211 3,23 X
X
5
Sobotka Přemysl MUDr.
Poslanci ODS
126 846 2,46 X
X
*6 Zeman Miloš Ing.
Občan
SPOZ
1 245 848 24,21 2 717 405 54,80
7
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Občan
BEZPP
351 916 6,84 X
X
8
Dienstbier Jiří
Senátoři
ČSSD
829 297 16,12 X
X
+9 Schwarzenberg Karel
Poslanci TOP 09
1 204 195 23,40 2 241 171 45,19
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

18.5.2013

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI
Tak jako jsou složité vztahy mezi lidmi všeobecně, tak jsou i složité vztahy mezi generacemi a
v různých malých sborech je to pak velmi výrazně znát. Názory všech se různí a těžko se pak všichni
současně zapojují do práce. Sbor pak opouštějí lidé, kteří tam pracovali mnoho let a rádi.
Příprava některých věcí jako například plakátů, pozvánek, brožur atd. byla časově náročná a
zdlouhavá. Z tohoto důvodu byla některými lidmi v hospodě odsuzována. Není ovšem nic
jednoduššího než tyto ,,experty“ nechat, ať se předvedou při dalším výročí. Další dodatečnou výtkou
mnoha lidí bylo, že k historickému výročí patří více historie, což znamená více starých fotografií a
více vzpomínek. I přes tato drobná úskalí mnoho lidí odvedlo mnoho práce ať už se to týkalo
samotného organizování celých oslav, zajištění pohoštění, vaření, prodávání, přípravě ale i úklidu
celého areálu hřiště.
Ani příroda k nám nebyla zrovna dvakrát vlídná. Od půl šesté doslova lilo jako z konve a nejhorší to
bylo okolo osmé hodiny. Některé pozvané okolní sbory byly dokonce na vážkách zda mají vůbec
přijet. Nakonec se počasí trochu umoudřilo a při občasných menších přeháňkách se soutěže
uskutečnily. Při vyhodnocení sborů už svítilo slunce a nic nebránilo předávání cen, medailí a mnoha
čestných uznání. Poté byly předány i ocenění lidem za práci jak pro hasičský sbor, tak i pro obecní
úřad. Po veškerých oceněních následoval bohatý kulturní program. Hrála zde country kapela Sunset
z Mladé Boleslavy, vystoupily mažoretky z Lomnice nad Popelkou, předvedla se stará i moderní
hasičská technika. Večerní program pokračoval vystoupením skupin Tampelband a Člověče nezlob se.
Výsledky soutěží hasičských sborů:

Vladimír Svoboda, Martin Hadinec, Radim Lukášek, Ondřej Čeřovský, Tomáš Mihulka, Karel Zajíc, Jiří Broul, Miroslav
Fišera, Vojtěch Honců, Hana Krejčová, Martina Ježková, Jiří Vlach, Martin Mihulka, Radek Hadinec, Tomáš Janata,
Nikola Poláková, Zuzana Holubcová, Lucie Srncová, Iveta Hadincová, Jana Brožová, Věra Bucharová, Petra Bucharová,
Jan Kvapil, Petr Holubec, Lucie Žalská, Adéla Kosinová, Rozálie Podzimková, Filip Žalský, Jan Podzimek, Marek Foltýn,
Mária Patzová, Gabriela Bandžuchová, Marie Foltýnová, Jana Foltýnová, Jana Žalská, Pavel Včelák, Kamila Gazdiková,
Markéta Mazánková, Jan Vedral, Petr Včelák

Alena Mihulková, Vladimír Svoboda

Karel Zajíc si nechal od profesionálních hasičů
vytvořit cabriolet

Martin Mihulka, Radek Hadinec, Jiří Broul, Zdeněk Brož, Petr Holubec //
Karel Zajíc, Martin Hadinec, Tomáš Mihulka
///

Hana Krejčová
Martina Ježková, Zuzana Holubcová,Věra a Petra Bucharovi
Lucie Srncová, Iveta Hadincová, Jana Brožová

24.5.2013
SENOSEČE, ANEB NOVODOBÉ PRAKTIKY SKLÍZENÍ SENA,
TO BY SE NAŠI DĚDOVÉ NESTAČILI DIVIT
Bělské louky v Poli, u Křížku, nad hoření zastávkou a další byly posekány 24.května i když v tu dobu
pršelo a dlouhodobá předpověď byla velice špatná. V Bělé bylo posekáno okolo 70 ha luk, které pak
pro nepřízeň počasí zůstaly ležet na zemi. ,,SENO“ spíše hmota nevábného vzhledu i zápachu na
jedné z posledních luk byla odvezena až 2.července což je po 40-ti dnech. Veškerá tato hmota byla
vyvezena na různá hnojiště v okolí a bylo ji 400 tun. Tohle už nesežrala ani „betonová kráva“.
Následně se znovu louky sekaly už 11.července. Co mohlo vyrůst za 9 dní ví jen málo kdo.

24.5.2013
PAMÁTKY
Někteří bělští občané a rodáci několikrát
upozorňovali na havarijní stav pomníčku ,,U
křížku“. Od větví bříz, které stojí vedle, byla
narušena stabilita kříže a do pomníku shora
začalo zatékat. Pomník restaurátoři začali
opravovat už loni těsně na sklonku roku. Poté
se oprava oddalovala, ale byla úspěšně
dokončena 24. května před bělskou poutí, aby
jej mohli poutníci vidět v plné kráse při
procházkách po bělských končinách.

25.5.2013
POUŤ
Proběhl již třetí rok obnovených bělských poutí. Letošní počasí však pouťovým radovánkám příliš
nepřálo. Studené s deštivé počasí mnoho lidí odradilo.

11.5.2013

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V letošním roce byli přivítání tři chlapci.

2.6.2013 POVODNĚ

K této fotografii snad není
potřeba ani komentář.
Vypadá to jako sekání
rýžových polí při sklizni,
ale přitom to František
Mazánek ml. seká jenom
v dešti trávu. Protože se
zvedá
hladina
Olešky
nechá vodu ať si odnese i
úrodu, než aby voda vše
zaplavila bahnem a tráva
pod ním tlela.

Takto vypadala voda u Papugů dvě
hodiny po opadu hladiny. Dříve dům
Vaistavrových.

10.6.2013 povodně v Poli

Voda valící se z luk, polí a lesů natekla pod lesem do meliorační šachty, ale na jejím druhém konci
byla šachta ucpána posekanou travou, a tak si voda hledala jinou cestu. Tekla každým otvorem ze
studny, protože i studna je napojena na systém meliorací. Na druhém obrázku je cesta s ucpanou
šachtou ve chvíli kdy se přes ní převalila voda.

Šachta po částečném vybrání travní hmoty. Voda do ní vtéká sice z louky, ale už správnou cestou.
Jinak je tomu však na dolením konci u Mazánků kde rozebírá břeh rybníka, a to i přes to, že je zpevněn
betonovými panely.
Z Křížovy rokle voda přinesla takový nános bahna, že jej přijeli odstranit místní hasiči.

2.7.2013
Povodí začalo prořezávat stromy podle Olešky od horního konce

24.a 25.10.2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech
25.10. – 26.10.2013
Výsledky hlasování za územní celky
Obec: Bělá
Voliči
Volební
%
Vydané
Odevzdané Platné
v
účast v
platných
obálky hlasy
celkem zpr. v % seznamu obálky
%
hlasů
1
1 100,00 217
149
68,66 149
149 100,00
Okrsky

Strana
číslo
název
1
Česká str.sociálně demokrat.
2
Strana svobodných občanů
3
Česká pirátská strana
4
TOP 09
5
HLAVU VZHŮRU - volební blok
6
Občanská demokratická strana
7
Romská demokratická strana
9
politické hnutí Změna
10 Strana soukromníků ČR
11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
13 Suver.-Strana zdravého rozumu
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury
18 Dělnic.str.sociální spravedl.
20 ANO 2011
21 Komunistická str.Čech a Moravy
22 LEV 21-Národní socialisté
23 Strana zelených

Platné hlasy
celkem
v%
23
15,43
5
3,35
3
2,01
21
14,09
0
0,00
18
12,08
0
0,00
0
0,00
1
0,67
11
7,38
0
0,00
0
0,00
18
12,08
1
0,67
30
20,13
13
8,72
0
0,00
5
3,35

Letos 25.října uplynulo 100 let od doby kdy
zdejší sbor vyjel k požáru chalupy Norberta
Plichty v Bělé. V hasičské kronice je sice
psáno o chalupě, ale byla to hospoda, kde
sbor každý druhý rok pořádal bály.

Takto vypadal
hostinec po opravě.
Ten kdo nepoznal
tuto fotografii, tak je
to dům pana
Františka Mazánka.

2.11.2013

FOTBAL
– napsali o nás v tisku

Bělá přezimuje na prvním místě!
Pojizeří - O víkendu se mělo sehrát předehrávané kolo okresního přeboru. Nakonec deštivé počasí
pustilo na trávník jen čtyři celky. A tak došlo ke změně v tabulce. Na vedoucí příčku se totiž dostala
Bělá, která vyhrála na Malé Skále. Přezimuje tedy na nejvyšším stupínku.

Malá Skála – Bělá 0:4 (0:2)
V poli byla hra vyrovnaná, ale domácí opět předvedli svoji největší slabinu, kterou je proměňování
šancí. Hosté naopak neměli s touto disciplínou problémy, a tak si odvezli vysoké, pro domácí až příliš
kruté vítězství. Zatímco Bělá vede neúplnou tabulku o dva body, Malá Skála zůstává na 12. místě
s minimálním náskokem na celky ležícími zcela na chvostu.
Fakta – branky: Čokina z pen., Patz, Vitvar, Hanč. Rozhodčí: Mašek. ŽK: 1:3. ČK: 0:2. Diváků: 50.

Okresní přebor zakončily předehrávky, do čela tabulky se
vyšplhala Bělá
Oproti předpokladům původního losu okresního přeboru měla být o víkendu předehrána většina zápasů
16. kola, ale počasí se postavilo proti a kvůli podmáčeným hřištím se odehrály jen dva sobotní zápasy.
Díky výhře v Malé Skále paradoxně přezimuje na prvním místě Jívan Bělá.
Na hřišti v Malé Skále byli domácí vyrovnaným soupeřem, ale na štíru je to u nich s proměňováním
šancí, takže si hosté odvezli přesvědčivé vítězství, které je katapultovalo nečekaně před zimou do čela
tabulky.

A1A - Okresní přebor muži
TABULKA
Rk.

Tým

Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1.

SK Jívan Bělá

14 9 2 3 36: 21

29

( 8)

2.

Sokol Stružinec

13 9 0 4 48: 17

27

( 6)

3.

Jiskra Libštát

13 9 0 4 40: 21

27

( 6)

4.

FC Lomnice B

13 7 3 3 43: 26

24

( 6)

5.

Sokol Roztoky

14 7 1 6 27: 27

22

( 1)

6.

SK Studenec

13 6 3 4 28: 22

21

( 0)

7.

Sokol Bozkov B

13 7 0 6 30: 49

21

( 0)

8.

FK Košťálov B

13 6 1 6 28: 22

19

( -2)

9.

Sokol Horní Branná B

13 5 3 5 32: 30

18

( 0)

10.

Sokol Nová Ves

13 5 1 7 27: 37

16

( -2)

11.

Sokol Mříčná

14 5 0 9 30: 42

15

( -3)

12.

SK Malá Skála

14 4 1 9 16: 39

13

( -8)

13.

FC Víchová

13 3 1 9 22: 37

10

( -8)

14.

TJ Vysoké nad Jizerou

13 3 0 10 17: 34

9

(-12)

Prezident klubu: Fajfr Zdeněk
Trenér - Beran Slavomír, zástupce trenéra Tomáš Fajfr
Soupiska hráčů: Beran Tomáš, Čokina René, Fajfr Tomáš, Hanč David, Hanč Michal, Janata Pavel,
Jebavý Michal, Jelínek Patrik, Kalenda Vladimír, Kosina Vladimír, Kovařík Petr, Kukučka Marian,
Machek Dominik, Malý Zdeněk, Patz Lukáš, Svoboda David, Šír Ladislav, Věchet Michael, Vitvar
Jiří, Zaplatílek Pavel

Činnost Jívanu Bělá v roce 2013
Číslu 13 bývá přisuzována smůla. Rok 2013 byl ale pro Jívan velmi dobrý. Po postupu do OP a těžkém
podzimu 2012, přineslo jaro výrazné zlepšení. Nebýt pokažených posledních dvou zápasů to mohlo
být i umístění na 3. místě. Konečné 8. místo bylo na nováčka dobré. Tradiční turnaj se vadařil stejně
jako navazující zábava. Jívan skončil v silné konkurenci 4. což ovšem žádná sláva nebyla. Vyhrál
Kruh.
V novém ročníku přišli velmi závažné změny. Dosavadního trenéra Petra Šmídka, který vypomohl
klubu v netrenerské nouzi a patří mu za to velké díky, vystřídali Slavomír Beran a Tomáš Fajfr. Do
mužstva přišli 4 nový hráči do 20 let, takže jich je v klubu už 9. Hostování z Košťálova prodloužil i
výborný gólman Ladislav Šír. Hlavně se co by hráč vrátil bývalý trenér Vladimír Kalenda. Jeho15
branek z něho udělalo 2 nejlepšího střelce OP a výrazně pomohlo ke konečnému umístění Jívanu.
Začali jsme famózně výhrou 6:1 ve Mříčné. První prohra přišla v Bozkově, kde pískal rozhodčí Šubrt
trpící ,,virózou“. Totéž se opakovalo o 14 dnů později v Libštátě. V obou případech nám byl
nesmyslně vyloučen hráč už v 1. poločase. Letos byla naplánována předehrávka jarního 1. kola. počasí
nepřálo a tak byly sehrány jen dvě utkání. Jívan vyhrál na Malé Skále 4:0. Proto je Bělá podzimním
,,půlmistrem OP“. To historie bělského fotbalu nepamatuje. Získali jsme 29 bodů a skóre 36:21. Za
námi je Stružinec a Libštát s 27 body a zápasem k dobru a Lomnice B s 24 body. Všechny tyto soupeře
na jaře uvítáme v Bělé a tak se máme na co těšit.

Dařilo se nejen fotbalově, ale i ve zlepšování zázemí. Byla dokončena rekonstrukce sprch. Protože
značnou část našich diváků tvoří ženy, byla jim zřízena druhá toaleta. V místnosti rozhodčích bylo
vyměněno lino.. Na všech těchto pracích se podíleli hlavně členové výboru, aby byly co nejmenší
finanční náklady. Na financování jsme získali dotaci od Fotbalové asociace. Výrazně pomohlo obecní
zastupitelstvo. Na příští rok je plánovaná přístavba kiosku a oplocení hřiště u Olešky.
Na závěr děkuji všem hráčům, trenérům, výboru, OÚ, divákům a příznivcům bělského fotbalu.
Jívanu zdar !!!
Zdeněk Fajfr
7.11.2013

článek ,,VZÍT SI HOLÍNKY BYL ČIRÝ NESMYSL“
Reportér pan Aleš Mastník navštívil v Bělé odchovnu telat společnosti DS Agro. Souhrné informace o
této moderní odchovně podal zootechnik Miroslav Honců spolu s ošetřovatelem Jiřím Svobodou.
Reportér zjistil, že do takto čistého prostředí jsou gumáky naprosto zbytečné. Dále se dozvěděl odkud
se telata přivážejí, jak dlouho se krmí mlékem, a co se s nimi děje pokud dosáhnou požadované váhy.
Venku na loukách se pásly krávy a tento pohled byl přirovnán k Ladovým obrázkům.
7.listopadu 2013 vyšel v časopise 5plus2.cz

Vnitřní prostory

venkovní výběhy

6.12.2013
I letos proběhl tradiční koncert v kostele Nejsvětější Trojice. Hrál nám orchestr z Trutnova ,, Collegium Camerale Trutnov“ amatérský komorní soubor a občanské sdružení.

Program:
F.Geminiani - Concerto grosso La Follia
L.Janáček - Suita č.III
F.Manfredini - Concerto grosso Weihnachtskoncert
A.Dvořák - Drobnosti-Cavatina
W.A.Mozart - Divertimento č.XI.-Menuety
Vánoního koncertu se zůčastnilo jen asi 45 lidí, což je velmi malá účast.

13.prosince 2013
V zasedací místnosti zdejšího obecního úřadu proběhlo setkání pamětníků zdejší obce. Setkání se
zúčastnilo 16 lidí a vzpomínali na události týkající se zdejší obce, které by si zasloužily zaznamenat
pro další generace do obecní kroniky.

18.prosince 2013

Občané zdejší obce se zúčastnili vánoční besídky ve školce
v Libštátě, kterou navštěvují bělské děti.

Mirek Lorenc a Petr Ježek

Eliška Srncová

a

Terezka Srncová

18. prosince 2013
Poslední veřejné zasedání v letošním roce se vedlo v duchu vánočním. Vánoční výzdoba, na stolech
zapálené svíčky a občerstvení. Zhodnotila se práce Obecního úřadu za celý uplynulý rok a nastínil se
výhled práce na rok příští, což si už připravili zastupitelé doma. Na stejné téma se vyjádřili i občané,
kterých však bylo na zasedání velmi málo.
Také se se svou kronikářskou činností loučil pan Josef Mervart. Kroniku zdejší obce zapisoval od
roku 1992. Provede ještě zápis za rok 2013 a poté kroniku předá dalšímu kronikáři. Panu Mervartovi
za jeho dosavadní činnost ve vedení kroniky a pomoc při vytváření brožur a různých historických
článků o obci bylo poděkováno a starosta obce mu jako poděkování předal knihu o libereckém kraji.

21.prosince 2013
SDH a Obecní úřad v Bělé pořádali 21.prosince od 14.00 hodin v zasedací místnosti

DĚTSKOU VÁNOČNÍ BESÍDKU.

Podkrkonošská uzenina s.r.o.
Úspěšně jsme se zúčastnili jubilejního 10. ročníku soutěže o titul "Výrobek Libereckého kraje z
odvětví potravinářství - zemědělství roku 2013"

z odvětví potravinářství – zemědělství

Maso a masné výrobky

Bělská ořechovka

V Libereckém kraji se soutěžilo o značku Regionální
potravina, důkaz nejvyšší jakosti a kvality potravin a
záruka regionálního původu.
Výrobky hodnotila 8 členná komise tvořená zástupci
Ministerstva zemědělství, krajského úřadu, Státního
zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a
potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR,
Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.
K udělení značky Regionální potravina Libereckého kraje
2013 navrhla hodnotitelská komise v kategorii Tepelně
opracované masné výrobky
naši Bělskou čertovu klobásu

Otevírací doba o vánočních svátcích
Sobota 21. prosince
Nedělě 22.prosince
Pondělí 23.prosince
Úterý 24.prosince
Středa 25.prosince

jatky Bělá prodejna Stará Paka prodejna Nová Paka
7 – 15
8 -15
8 -15
7 -12
8 - 15
8 -15
7 – 12
8 - 17
8 - 17
12
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno

Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa

26.prosince
27.prosince
28.prosince
29.prosince
30.prosince
31.prosince
1.ledna

zavřeno
7 – 14:30
zavřeno
zavřeno
7 – 14
7 - 12
zavřeno

zavřeno
8 - 17
8 - 11
zavřeno
8 - 17
8 - 11
zavřeno

zavřeno
8 - 19
8 - 11
zavřeno
8 - 19
8 - 11
zavřeno

Od 2.1 do 31.1 bude změna otevírací doby v podnikové prodejně jatek v Bělé.
V prodejnách bělských jatek máte možnost zakoupit dárkové vánoční poukazy v hodnotě 500 Kč
a 1000 Kč s platností 3 měsíce od zakoupení poukazu.

ZPRÁVY NAŠEHO STAROSTY:

Důchodci
Pro naše starší obyvatele 2 x ročně pořádáme setkání s programem a živou hudbou. Podzimní setkání
bylo s přednáškou pana Františka Morávka o cestě na Nový Zéland za dcerou. Účast byla hojná okolo
65 osob a pokračovala dlouho do noci ke spokojenosti všech přítomných.
Je třeba velmi poděkovat paní Aleně Šulcové za to, že se celoročně věnuje a zajišťuje všechna výročí
našich důchodců. Dostávají balíček a květinu a letos jich bylo celkem 28.

Oleška
V letošním roce bylo provedeno vybrání koryta Olešky v úseku mezi mosty ve středu obce, což
zabrání rozlévání potoka v tomto prostoru. Byl postaven kamenný břeh u vlévání Tampelačky do
Olešky a vybrána náplava. Bude se pokračovat u Krausů a pod zastávkou ČD. Dále se postupně na
celém toku Olešky v obci provádí vyřezávání dřevin, které brání průtoku. V tomto se bude pokračovat
i v roce 2014, stromy jsou už označeny. Celé tyto akce směřují k hladkému průtoku Olešky při
povodních a tím zabezpečují bezpečnost domů v tomto prostoru.

Veřejné osvětlení
V letošním roce se nám podařilo zajistit menší dotaci na postupnou výměnu obecního osvětlení. Jedná
se o 9 lamp, které jsou již postaveny a v dalších letech se bude pokračovat. Tato akce si vyžádala
náklad 46.585 Kč a provádí ji dle výběrového řízení firma Rydval z Lomnice nad Popelkou. Celá akce
je prováděna přes Mikroregion Pojizeří.

Jak na obecních komunikacích
Dne 27.11.2013 proběhlo jednání zastupitelstva s ADV a AGRO ohledně situací na komunikacích
v obci. Za ADV se zúčastnil Ing. Jaroslav Podzimek a za DS Agro pan Josef Chuchlík. Údržbu silnice
283/II Libštát – Stará Paka bude provádět pro krajskou správu DS Agro prohrnováním a posypem.
Dále byla projednána spolupráce s obcí ohledně některých oprav cest v obci, které je možno provést
ještě letos. Ohledně větší akce – cesta do Svojku má obec zpracován geometrický plán cesty, které se
musí dát do pořádku ohledně zaměření a změny majitelů. Jedná se o 62 pozemků a parcel při dávání
cesty do dnešního stavu. Bude nutno jednat s majiteli těchto pozemků buď o směně, koupi nebo
prodeji. Celkem se jedná o 42 majitelů. Tato jednání budou individuální s každým majitelem
v průběhu I.pololetí 2014. Poté nastane možnost shánění dotačních titulů na opravu a to i ve spolupráci
s ADV a DS Agro. Dále byla projednána spolupráce na úseku bezpečnosti silničního provozu na
místních komunikacích. Budou se instalovat informační tabule a osazovat 3 kusy nových zrcadel.

Co se nám letos podařilo udělat:
-Oplocení dětského hřiště řádným pevným plotem se dvěma brankami. Zde ještě musíme z jara
vyrovnat spodky plotu s terénem. Bude dovezen nový kačírek. Celá akce bude stát 45.000 Kč.
- 9 lamp na veřejném osvětlení. Akce za 46.585 Kč
- Nový asfaltový potah k Rulcovým. Akci provedla firma REACOM. Akce stála 108.416 Kč a byla
financována z obecního rozpočtu.
- Byla podána žádost na MŽP ( Ministerstvo životního prostředí) a to na zateplení budovy čp.2 a
čp.142 včetně nových oken, dveří, zateplení fasády a stropů. Dále pak nové vytápění. Akci zajišťujeme
přes operační program OPŽP a provádí ji firma EKOPOINT Liberec – Ing. Tauchman. Dokumentace
je již zpracována a podána v termínu na ŽP. Náklad činil 30.000 Kč. Rozpočet této akce je 3.643.325
Kč. Reálná dotace je 2.795.181 Kč. Obec by měla v případě kladného vyřízení doplatit 848.144 Kč.
Realizace v roce 2014.

Co nás čeká v příštím roce
-

stavba přístavby kiosku na hřišti
střecha na kapličce v Poli
střížky a nátěry poutačů
opatření značek a zrcadel pro větší bezpečnost
generální oprava hodin na budově OÚ – 20.000 Kč
opravy místních komunikací
postupná výměna hydrantů – cca 90.000 Kč
zateplení budovy OÚ a hasičárny včetně nového topení
generální oprava márnice – věžička je uhnilá
klubovna mládeže
oprava a dovybavení autobusových zastávek

Počet obyvatel k 4.12.2013
Obyvatel
muži
ženy
253
104
149
Z toho děti do 15-ti let 28
Z toho důchodci 68 - muži 30 a ženy 38
Domů je 148. Z toho 37 chalup / 23 roubených. Ve vesnici je 158 bytů.
8 bytů je obecních ( 7 – I.kategorie a 1 – II. kategorie). Všechny jsou obsazeny.

Činnost orgánů v obci
Zastupitelstvo
Celkem
jednání účast
počet usnesení
27.2.2013
6 ( Mihulka omluven)
19
24.4.2013
5 ( Mihulka, Mazánek – omluveni )
13
12.6.2013
5 ( Svoboda, Mazánek – omluveni )
10
14.8.2013
5 ( Foltýnová, Šulcová – omluveny )
18
13.11.2013
7
14
18.12.2013
7
18
Kromě těchto Veřejných zasedání jsou každou poslední středu v měsíci pracovní zastupitelstva s 80%
účastí.

ZPRÁVY MÍSTOSTAROSTKY OÚ:

OBECNÍ FINANCE
Dovolte mi předat vám několik informací ohledně obecních financí.
K poslednímu dni v roce 2012 byla na účtech obce částka ve výši 1.198.051,10Kč. Letos je tato
částka o cirka půl miliónu vyšší. Výsledek hospodaření naší obce za rok 2012 pro nás vyzněl
velice příznivě s konečnými příjmy v částce 5.716.780,52 Kč. Byla provedena inventarizaci
majetku obce se stavem k 31.12.2012 v částce 26.187.788,28 Kč. Došlo k navýšení majetku o
2.549.920,60 Kč. Na pracovní poradě zastupitelé vyhodnotily, dle předložených výsledků
účetní, kalkulace poplatků za předchozí rok a doporučili stanovit novou výši poplatků na rok
2013 takto:
vodné zůstává neměnné pro občany a činí: 19,-Kč/1m3, o 1,-Kč se navyšuje u podnikatelů na
23,-Kč/m3, kabelová televize zůstává a činí: 120,-/Kč měsíčně v roční částce 1440,-Kč, odpady
se nemění a jsou stanoveny roční částkou 500,-Kč/ osobu nebo rekreační objekt / za kalendářní
rok. Pro podnikatelské subjekty 2800,-Kč/rok, hrobné- zůstává na další 5-tileté období 20132017. Jednohrob 180,-Kč, dvouhrob 360,-Kč, hrobka 555,-Kč. Rozpočet na rok 2013 byl
schválen přebytkový v částce 3.899.140,-Kč. Přebytkový proto, abychom mohli krýt dluh u
Raiffeisen Bank, který tvoří úvěr na bytovku. Na začátku roku 2014 se budeme řídit
rozpočtovým provizoriem do doby, než se schválí řádný rozpočet. Po uzávěrkách a
inventurách roku 2013 se vyhodnotí náklady na /vodovod, kabelovku, odpady/ a stanoví se
nová výše poplatků pro nadcházející rok, jejich splatnost bude od 1.3.2014 do 30.6.2014. Dle
dotačních podmínek byl v bytovce navýšen nájem o inflaci 3,3% z předchozího roku. Letos
jsme získali dotace na přilby pro hasiče a rekonstrukci osvětlení 9 lamp. Čekáme konečné
vyjádření k žádosti na pořízení dálkově ovládané sirény. Na konci listopadu byla podána
žádost o dotaci na zateplení budovy oú s výměnou oken a topného systému s předpokládaným
nákladem celé akce zhruba 3 milióny korun.
Státní podíl na daních se naplňuje podle počtu trvale přihlášených obyvatel v obci. To
znamená, že za každého trvale hlášeného občana nám měsíčně přichází procentuelní podíl
z vybraných daní od státu. V současné době máme 253 trvale přihlášených občanů. Překvapivě
je to úplně stejně jako ke konci loňského roku. 2 děti se narodily, 4 osoby se přistěhovaly, 6
osob se odstěhovalo a nikdo nezemřel. Intenzívně se pracuje na nových www stránkách obce,
které budou mít „nový kabát“ - větší kapacitu a snadnější ovladatelnost.
Závěrem vám přeji klidné a pohodové vánoce plné radosti v kruhu svých nejbližších. Do
Nového roku hodně energie, zdraví a pozitivního myšlení. Vaše Alena.

!!! UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY !!
UKONČENÍ MOŽNOSTI PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ
NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ
Upozorňujeme občany, že se blíží konec lhůty pro podávání žádostí na změnu
Územního plánu Bělá, který schválilo Zastupitelstvo obce Bělá dne 11. června
2011.
Po schválení Územního plánu Bělá zároveň rozhodlo Zastupitelstvo obce, že veškeré
žádosti na změnu územního plánu budou shromažďovány v termínu do 31. ledna 2014.

Lhůta pro podání žádostí na změnu Územního plánu Bělá bude
ukončena dne 31. ledna 2014.
Žádosti na změnu Územního plánu Bělá je potřeba podat písemně na Obecní úřad
Bělá, Bělá č.p. 142, 514 01 Jilemnice.
Jelikož žádost musí obsahovat přesně stanovené náležitosti dané stavebním zákonem,
doporučujeme využít formulář, který je k dispozici na Obecním úřadě Bělá, nebo na
internetových stránkách města Semily www.semily.cz pod odkazem (Územní plánování
– Žádosti a formuláře – Návrh na změnu územního plánu), zároveň je tam uveden i vzor
pro vyplnění.
Před podáním žádosti vám doporučujeme se seznámit s dokumentací Územního plánu
Bělá, která je k dispozici na Obecním úřadě Bělá, na Městském úřadě Semily, oddělení
územního plánování a dále na internetových stránkách města Semily www.semily.cz
pod odkazem (Územní plánování – Územní plány obcí – Obec Bělá). Bližší informace
Vám budou poskytnuty na Obecním úřadě Bělá nebo na Městském úřadě Semily,
oddělení územního plánování.
Následně budou žádosti předány pořizovateli územního plánu, který po vyhodnocení
předloží doporučení na rozhodnutí o žádostech společně se zprávou o územním plánu
Zastupitelstvu obce Bělá, které rozhodne o případném zpracování změny. O rozhodnutí
Zastupitelstva obce budou podatelé písemně informováni.
Za Obecní úřad Bělá: Alena Mihulková - místostarostka

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
Změny v povolování kácení dřevin.
S účinností od 15. července 2013 vyšla vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013
Sb.,o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která nově upravuje povolování kácení
dřevin rostoucích mimo lesní půdní fond. Změna spočívá především ve zpřísnění ochrany
stromořadí a dřevin tvořících zapojený porost a v nové úpravě povolování kácení dřevin
rostoucích na zahradách.
Povolení orgánu ochrany přírody je nově třeba ke kácení stromořadí nebo stromů tvořících
stromořadí bez ohledu na rozměry stromů.
Povolení není nově třeba k pokácení dřevin rostoucích na pozemku u bytového nebo
rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný
veřejnosti.
Doposud bylo třeba povolení pouze pro kácení keřových porostů s plochou větší než 40
m2.
Nově je třeba povolení pro pokácení jakýchkoliv dřevin tvořících zapojený porost větší než
40 m2, a to bez ohledu na rozměry jednotlivých dřevin.
podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále
jen „zákon“) a podle vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Dřevina rostoucí mimo les (dále jen "dřevina") je podle zákona strom či keř rostoucí
jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní
půdní fond. Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, k jejich kácení je
nezbytné povolení orgánu ochrany přírody vydané na základě písemné žádosti. Povolení lze
vydat pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
Kdy není povolení třeba?
Pokud obvod kmene stromu měřeného ve výšce 130 cm nad zemí je menší než 80 cm,
není – li součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí,
pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m 2,
pokud se jedná o dřevinu rostoucí na pozemku u bytového domu nebo u rodinného domu
v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti,
pro kácení z pěstebních důvodů (obnovy porostů nebo provádění výchovné probírky), při
údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin
v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při
provozování těchto soustav – nutno oznámit 15 dní předem, orgán ochrany přírody může v
15 denní lhůtě kácení pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na
ochranu dřevin
při havarijním kácení, tj. pokud je stavem dřeviny zřejmě a bezprostředně ohrožen život či
zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu– nutno oznámit do 15 dnů po kácení v písemné
podobě oznámení o havarijním kácení
pro dřeviny pěstované na plantážích, tj. vedený v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin.
Kdo kácení povoluje?
Kácení dřevin, podléhá povolení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, kterým je
obecní úřad. Kácení dřevin, vyjma havarijních stavů, se provádí zpravidla v období
vegetačního klidu (cca od 1. listopadu do 15. dubna) a to zejména z důvodu ochrany ptáků a
dalších chráněných živočichů. Pro lepší možnost posouzení zdravotního stavu dřevin je však
vhodné žádost uplatnit již v době vegetace.
Péče o dřeviny.
Povolit pokácení je možné pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a
estetického významu dřevin, kdy orgán ochrany přírody dospěje k závěru, že není možné či
účelné dřevinu ponechat. Vždy má však přednost její zachování. Orgán ochrany přírody
žádost o kácení zamítne v případě, že důvody vedoucí k pokácení jsou vzhledem k významu
dřeviny nevýznamné nebo je lze ošetřením dřeviny významně zmenšit. Péče o dřeviny,
zejména jejich ošetřování a udržování, je povinností vlastníků (dřevina patří vlastníkovi
pozemku, na kterém roste). Vypracovala: Alena Mihulková.

Ženy, nastala ta pravá chvilka zničit nepotřebná kilka, nebo se jen tak trochu
protáhnout.
KDY: VE STŘEDU 8.1.2014
V 19 HODIN,
podložku sebou
Helena Mervartová

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

Při přípravě letošního občasníku pomohli svými články pan
Zdeněk Fajfr za fotbalisty, starosta Vladimír Svoboda a
místostarostka Alena Mihulková za Obecní úřad. Ostatní články
napsala Věra Bucharová. Názor pisatele a čtenáře se nemusí
leckde shodovat, ale nenašel se do poslední chvíle před tiskem
nikdo, kdo by přispěl svým článkem nebo názorem, i když o to byli
požádáni a bývalo to dobrým zvykem. Doufejme jen, že příští roky
v tomto ohledu budou lepší.
Do nového roku hodně pohody, šťastné náhody, žádné nehody,
významné dohody, legrační příhody a další života výhody

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

