Bělský občasník
2014
Staročeské a současné vánoční zvyky
Johann Hinrich Wichern - pedagog a zakladatel misie, který v Göttingenu a v Berlíně studoval
teologii - poprvé zavěsil adventní věnec v roce 1839 před vánocemi v Záchranném ústavu pro
opuštěné děti. Zní to vznosně, ale byla to jen ohavná, slámou pokrytá ratejna - chatrč- na zapadlém
okraji Hamburku …
Tehdejší "věnec" byl vlastně pouhé dřevěné kolo od vozu, které mladý kněz zavěsil ku stropu a
ozdobil svícemi: - čtyřmi velkými bílými (za neděle)
- devatenácti malými červenými (za ostatní dny)
Během dne po krátké pobožnosti zapaloval vždy jednu svíčku.
Až o dvanáct let později se začalo se zdobením místnosti voňavými jedlovými větvičkami - a při té
příležitosti bylo ozdobeno i jejich večerní svícení - ono kolo se svícemi. Tato hezká výzdoba se
posléze návštěvníkům sirotčince zalíbila a šířila se dál. Poprvé měli - už opravdu adventní věnec - v
kostele v Cáchách, měl však pouze čtyři svíce.
Kruhová podoba věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce a zároveň i věčnost. Krátké dny v
prosinci jsou nejtmavějšími nocemi v roce. Je to čas bludiček, skřítků a bílých paní, jejichž
návštěva, jak se věřilo, zaručila velkou úrodu pro příští rok.
Věnce, které byly v oknech obydlí a dvorců, měli ukázat na cestu těmto bytostem. A od těchto světel
až k adventnímu věnci, který ohlašuje blízké narození Krista, je už jen krátká cesta.
Adventní věnec, je nejspíš opakování jednoho starého zimního zvyku. Tento zvyk se vrací tak, jako
mnoho jiných, zpět ke kouzlu kruhu a stojí jako symbol pro přírodní sílu.
Zelené větve byly v předkřesťanské době přinášeny do domů a chatrčí. Vonící větve jedlí, jak se
věřilo, sloužili přátelským lesním duchům jako útočiště a věnce ze slámy měly přinášet požehnání,
odrážet zlé duchy. Proto se také obvazovaly zlatými stuhami, znamení slunce.
Tradiční barva adventního věnce je však červená a zelená. Červená připomíná Kristovu prolitou
krev za spásu světa, obě barvy pak symbolizují život.
Jako ozdoba se používají také jablíčka, od času ráje jsou plody života - kulaté jako věnec sám a
dobré jako Boží přízeň. Adventní věnec se od toho původního stále měnil.
Pravý adventní věnec vzdával hold přírodě - tvořily je zelené jehličnaté větvičky, doplněné snadno
dostupnou ozdobou. Jako jsou drobná malá či sušená jablíčka - plody života - a jiné ovoce, oříšky,
šišky či suché traviny. I tak byly věnce velmi skromné. Nechyběly však čtyři svíce a mašle, kterou
byl věnec omotán. Protože býval objemný a zabíral by tak mnoho místa na stole, byl pověšen ke
stropu nad stolem. Byl také posvěcen v kostele před pověšením.
Dříve se na adventní věnec dávala svíčka třikrát fialová (neboť v římskokatolické církvi je fialová
barvou radosti) a poslední něžně růžová (barva zrození). Ta poslední zmíněná se zapalovala o třetí
adventní neděli.
Adventní věnec nyní symbolizuje čtyři předsváteční týdny, vždy další neděli se postupně zapaluje o
svíci víc. Světlo svíček tak na rozdíl od svitu slunečního přibývá a ukrajuje dny zbývající do
Štědrého dne.
Věnec se také dříve nekladl přímo na stůl, ale býval zavěšen nad ním, pod stropem, osvětloval...
Bývalo zvykem si adventní věnec před rozžetím první svíce nechat posvětit v kostele.
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SDH Bělá
8. února ve 20 hodin začal tradiční bál SDH Bělá. Hrál SONET pod vedením J. Jíny.
9. února od 14 hodin dětský hasičský karneval s reprodukovanou hudbou a tombolou
15. února začali sportovci, hasiči a další příznivci sportu porážet stromy okolo hřiště

10. května 2014 - Okrsková soutěž v Kundraticích
Výsledková listina – muži 3. místo, ženy 3. místo, děti 1. místo
Muži
Poř. Družstvo

PÚ Poř. PÚ

1

2

Štafeta Poř. št. Součet

1

Košťálov

30,13 1

60,87 68,19 60,87

2

3

2

Bělá

33,72 3

60,44 70,16 60,44

1

4

3

Libštát

33,22 2

69,00

69,00

3

5

4
5

Kundratice 41,07 4
Svojek
41,85 5

70,88 74,04 70,88
72,55
72,55

4
5

8
10

Martin Mihulka
a
Karel Zajíc

koš – Karel Zajíc
savice – Tomáš Mihulka
stroj – Martin Mihulka
rozdělovač – Jiří Broul
levý proud – Radek Hadinec
pravý proud – Tomáš Janata
hadice B – Martin Hadinec
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Radek Hadinec, Martin Hadinec, Tomáš Janata, Jiří Broul

Ženy
Poř.
1
2
3
4

Družstvo
Košťálov
Svojek
Bělá
Kundratice

PÚ
32,03
40,81
41,09
74,81

Poř. PÚ
1
2
3
4

1 2 Štafeta
73,90 73,90
74,88 74,88
76,57 76,57
79,10 79,10
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Poř. št.
1
2
3
4

Součet
2
4
6
8

Zuzana Holubcová, Dáša Drábková, Iveta Hadincová, Lucie Srncová, Nikola Poláková, Alena Fejfarová, Věra Bucharová

Starší mládež Bělá – neměla družstvo
Mladší mládež
Poř. Družstvo

PÚ Poř. PÚ

1

2

Štafeta Poř. št. Součet

1

Bělá

47,91 2

76,88 83,50 76,88

1

3

2

Kundratice 44,00 1

93,91 97,85 93,91

4

5

3

Svojek

76,22 3

81,79 99,00 81,79

3

6

4

Košťálov

78,00 4

79,44 121,73 79,44

2

6

4

Hana Vedralová, Jana Žalská,
Jana Foltýnová a Jiří Broul
– příprava na soutěž dětí

Jana Žalská, Petr Burket, Jiří Broul
příprava na útok dětí
– zkracování startu

Mária Patzová, Adéla Kosinová, Lucie Žalská, Marek Foltýn, Gabriela Bandžuchová, Rozálie
Podzimková, Filip Žalský
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Hra PLAMEN – Semily – 31.5.2014
Výsledek byl stanoven jako součet umístění v jednotlivých disciplínách.
Bylo 17 družstev, takže to je 1-17.
ZPV –
8. místo
PÚ 12. místo
Štafeta 4x60m –
11. místo
Štafeta dvojic 8. místo
400m štafeta CTIF –
15. místo
Celkový výsledek
54 bodů
Naší mladí se umístili na 13. místě s 54 body. Nejlepší družstvo mělo 9 bodů (4x1. místo, 1x5.místo) a
poslední družstvo s výsledkem 68 bodů.

Okrskové kolo hry PLAMEN
Závod hasičské všestrannosti – Bělá – 12. října 2014

Jakub Mazánek a Terezka Srncová

Rozárka Podzimková, Lucka Žalská a Marek Foltýn

Eliška Srncová a Adélka
Kosinová
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Mária Patzová, Filip Žalský, Rozálie Podzimková, Lucie Žalská, Marek Foltýn

Marek Foltýn, Matěj Kosina, Terezka Srncová, Jakub Mazánek, Maruška Foltýnová
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Adéla Kosinová, Marie Foltýnová, Rozálie Podzimková, Tereza Srncová, Matěj Kosina, Jakub Mazánek,
Eliška Srncová
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Závod hasičské všestrannosti Vysoké nad Jizerou – 18. října 2014
Naši mladší hasiči se zúčastnili soutěže ve Vysokém nad Jizerou. Skončili na 10. místě ze čtyřiceti. 4
družstva soutěž nedokončila. Družstvo starších nebylo sestaveno. V tabulce jsou pro názornost nejlepší a
nejhorší časy a hodnoty jakých šlo dosáhnout.
Výsledky:
Bělá - mladší
Umístění
čistý čas na trati
čekací čas na trati
výsledný čas na trati
trestné minuty
výsledný čas
trestné minuty (body)
výsledný čas
součet trestných bodů
Střelba
Topografie
Uzlování
první pomoc
požární ochrana
překonání překážky

Nejlepší časy, umístění,
body ….
1
0:30:47
0:00:00
0:28:27
0:08
0:38:30
0:08
0:38:30
8
3
0
0
0
0
0

10 místo
0:34:26
0:04:00
0:30:26
0:19
0:49:26
0:19
0:49:26
19
10
0
6
0
0
3

Nejhorší časy, umístění,
body …..
40
0:45:50
0:06:58
0:43:21
0:55
1:31:53
0:55
1:31:53
55
15
7
15
10
8
15

Jívan Bělá – Vladimír Svoboda slaví s Jívanem své narozeniny.

Prezident fotbalového klubu Zdeněk Fajfr gratuluje starostovi k osmdesátinám.
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,,Mirek“ dostal dres Jívanu

Ve svých letech zvládá bravurně čestný výkop.
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Ještě gratulace od trenéra Slavomíra Berana

Foto po utkání - 10.května - Bělá – Stružinec 0:2
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Titul na dosah! Votočkova banda loupila v Bělé

Pojizeří - Papírovým favoritem před domácím utkání se Stružincem byla spíše Bělá, zápas ale dopadl
jinak. Souboj o první místo před krásnou kulisou nabídl vyrovnaný zápas, lídr tabulky ho ale rozhodl ve
druhém poločase dvěma brankami a na čele tabulky si tak nastřádal už pětibodový náskok.
Bělá – Stružinec 0:2 (0:0)
V Bělé se odehrál šlágr jara, do kterého šli domácí s touhou sesadit soupeře z prvního místa. Před pěknou
diváckou kulisou hráli Stružinečtí v prvním poločase opatrně a ze zabezpečené obrany. Bělá měla územní
převahu, ale veškerou jejich snahu tentokrát zhatil Kalenda, který selhal ve třech velkých brankových
příležitostech. Po přestávce začali hosté aktivněji a hned ve 48. minutě se prosadil Matějka po pěkné akci
Votočka. V 57. minutě po standardní situaci zvýšil sám Votoček na 0:2 a s domácími tento stav notně
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otřásl. Hráči Stružince kontrolovali hru, byli důraznější v osobních soubojích a nebezpeční při rychlých
protiútocích. V závěrečné křečovité snaze Bělé se ještě dvakrát ocitl v nadějné pozici Kalenda, ale opět
selhal. Hosté si tak zaslouženě pojistili vedoucí postavení v tabulce. Podali kolektivnější výkon, ve
kterém vynikli individuality Škopán, Vágenknecht, Martin Láska a Votoček.
Fakta – branky: Matějka, Votoček. Rozhodčí: Šubrt. ŽK: 1:3. Diváků: 300.

TABULKA OKRESNÍHO PŘEBORU
1. Stružinec 21 16 1 4 67:23 49
2. Bělá 21 14 2 5 52:27 44
3. Libštát 21 14 1 6 56:30 43
4. Lomnice B 21 11 5 5 69:44 38
5. Košťálov B 21 10 3 8 45:35 33
6. SK Studenec 21 8 5 8 40:39 29
7. Roztoky 21 9 1 11 42:47 28

8. Bozkov B 21 9 1 11 46:76 28
9. Mříčná 21 8 2 11 55:57 26
10. Horní Branná B 21 7 4 10 48:58 25
11. Nová Ves 21 7 4 10 41:54 25
12. Víchová 21 7 2 12 35:49 23
13. Malá Skála 21 5 2 14 25:64 17
14. Vysoké n. Jizerou 21 5 1 15 29:47 16
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21. června
proběhl na hřišti fotbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 6 družstev :
Výsledková listina: 1- Sokol Kruh
2- Jiskra Libštát
3- Sokol Roztoky u Jilemnice
4- Baráček Nová Paka
5- SK Jívan Bělá
6- SK Hodkovice

Zpráva o činnosti střeleckého kroužku při MZŠ Libštát.
Kroužek pracuje pod záštitou MS Kavkázsko.
Vedoucí kroužku: M. Pechánek, M.Hansko, M.Stehlík
Počet mladých střelců: 12, věk 6 – 15 let, soutěží se zúčastňují i úspěšní střelci z minulých let.
Kroužek se schází každý týden na střelnici ve škole, v zimním období v tělocvičně. Tréninky střelby z
malorážky probíhají na uznaných střelnicích v Semilech a v Jičíně.
V průběhu roku jsme se zúčastnili 5-ti vrcholových soutěží z nichž jedna proběhla v místní škole a
organizovali ji členové MS Kavkázsko a střelecký Klub Zebín. Tato soutěž se uskutečnila 1. 3. 2014 v
tělocvičně místní školy pod názvem Libštátská vzduchovka.
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1.3.2014 - Libštatská vzduchovka
Umístění našich střelců:
Kategorie:
žáci
žákyně
dorost chlapci
dorost dívky
junior

počet zúčastněných
8
4
13
3
2

umístění našich střelců
1. A. Pecka
1. K. Pechánková
1. J. Vedral, 2. M. Jína, 3. V. Tomáš
1. A. Minarčíková, 3. V. Havrdová
1. F. Malý

12.4.2014 se soutěžilo na střelnici pod Zebínem. Jednalo se o celostátní přebor
Pohár mládeže ČMMJ. Žáci do 10-ti let stříleli o Pohár ředitele firmy RONAL.
Umístění našich střelců:
Kategorie:
žáci do 10 let
žákyně do 10 let
dorost chlapci
dorost dívky
junior:

počet zúčastněných
6
4
12
8
4

umístění našich střelců
1. L. Kvarda, 3. A. Pecka
1. K. Pechánková
2. J. Vedral, 3. M. Jína, 5. R. Pokorný, 9. V.Tomáš
1. A. Minarčíková, 6. T. Hloušková
2. F. Malý

10.5.2014 se střelci zúčastnili o Pohár předsedy OMS Jičín. Mladí střelci soutěžili o Pohár lesního
správce.
Umístění našich střelců:
Kategorie:
Žáci do 10 let
Žákyně do 10 let
Dorost, chl.

počet zúčastněných
4
6
16

Dorost, dív
Junior

7
7

umístění našich střelců
1. A. Pecka
2. K. Pechánková
2. JanVedral , 3. M.Jína, 5. M.Stehlík, 6. R. Pokorný,
12.V.Tomáš
3. A. Minarčíková
1. F. Malý

29. 8. 2014 se žáci zúčastnili republikové soutěže ve střelbě ze vzduchovky v Kroměříži.
Umístění našich střelců:
Kategorie
do 10 let
10 - 14 let
15 – 20 let

počet zúčastněných
7
7
10
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umístění našich střelců
1. L. Kvarda, 3. K. Pechánková, 5. A. Pecka
5. A. Minarčíková
2. J.Vedral, 5. M. Jína

27. 9. 2014 proběhla soutěž s naší účastí na střelnici pod Zebínem. Soutěžilo se o Hamanovu
malorážku. Žáci do 10-ti let se zúčastnili vzduchovkové soutěže o Pohár DS Holding. Do této soutěže
hodnotné ceny včetně vzduchovky věnoval pan Josef Chuchlík.
Umístění našich střelců:
Kategorie
Žáci
Dorost chlapci
Dorost dívky
Junior

počet zúčastněných
7
12
6
3

umístění našich střelců
1. L. Kvarda
2. J. Vedral, 3. M. Jína, 4. R. Pokorný, 10. V.Tomáš
4. A. Minarčíková
1. F. Malý

Děkujeme touto cestou škole za pronajaté prostory, obcím Libštát, Bělá, Svojek, MS Kavkázsko a
Honebnímu společenstvu za finanční prostředky, panu Josefu Chuchlíkovi za věcné dary a za dopravu
na soutěže i tréninky. Rodičům za podporu, mladým střelcům za účast a pěkné výsledky. Vedoucím za
trpělivost a za čas věnovaný dětem.
Za MS Kavkázsko
Miroslav Pechánek

Miroslav Pechánek předává cenu Janu Vedralovi za 1.místo
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Nejmladší ze soutěžících Honzík Sláma se svou maminkou.
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1. listopadu se konal historicky první VÝLOV RYBNÍKA U MAZÁNKŮ v Bělé od 10
hodin pořádaný pro širokou veřejnost

Nejmladší z rybářů Matěj Mazánek
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,,TAJNÝ ZÁVOD ???“
V sobotu 15. listopadu byl zaznamenán zřejmě tajný závod. V dopoledních hodinách od jedenácti do
dvou odpoledne se po bělských obecních cestách, ale i soukromých pozemcích proháněly čtyřkolky,
motorky a teréňáky (buginy). Byly spatřeny v Tampli jak sjíždějí z Jívy okolo školky směrem na Bělou.
Pak se znovu objevily jak přijíždějí od letiště z Lomnice po lesních cestách na rozcestí Kněžsko. Tam
odbočovaly do lesa, vyjely na Fišerově louce v Poli, pokračovaly lesem k drážnímu mostu, zpět na
řetězový most směr Libštát. U závor na vršku se uhnuly k Novotným směr Svojek.
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V letošním roce oslavili významné životní jubileum:
nad 70 let:
Kovařík Zdeněk – září 70let
Brož Josef – červenec 75 let
Mervartová Helena – červenec 75 let
nad 80 let:
Svoboda Vladimír – březen 80 let
Mervart Josef – březen 82 let
Bryknarová Olga – červenec 82 let
Nosková Stanislava – květen 83 let
Kočárková Jaroslava – únor 84 let
Žalská Věra – březen 84 let
Korbelářová Lidmila – červenec 84 let
Mádlová Marie – říjen 84 let
Morávková Marie – prosinec 86 let
Šulcová Vlasta – říjen 88 let
Hadincová Marie – srpen 89 let
Šulc Josef – srpen 90 let
Všem jmenovaným přejeme hodně štěstí, zdraví a elánu do dalších let.

Vítání občánků
5. října proběhlo slavnostní vítání občánků v zasedací místnosti obecního úřadu v Bělé. Vítání zahájila
Alena Šulcová a dále pokračoval starosta Vladimír Svoboda. V doprovodném kulturním programu poté
pokračovala Nicol Hradecká. Maminky dostaly květiny, děti dárky a rodiče se zapsali do pamětní
kroniky. Uvítání bylo stvrzeno přípitkem a na harmoniku všem zahrál Jaroslav Podzimek.
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Komunální volby v Bělé 10. a 11. října

Volební komise ve složení:
František Mazánek, Věra Mihulková, Věra Bucharová, Helena Mervartová, Zuzana Holubcová, Josef Rulc
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29. října se konalo Veřejné zasedání obecního zastupitelstva, na kterém se tajnou volbou zvolil starosta,
místostarosta, a byly přiděleny zvoleným členům zastupitelstva ostatní resorty v obci.
Šesti hlasy ze sedmi byl zvolen starosta -Vladimír Svoboda a zároveň taktéž šesti hlasy byla zvolena
Alena Mihulková jako místostarostka .
Rozdělení resortů:
finanční výbor – předseda: Ing. Jaroslav Podzimek
členové : Ing.Michal Ježek, Papuga Lumír, Drábková Jana, Piry Ladislav
kontrolní výbor - předseda: Ing. Martin Mihulka
členové : Broul Jiří, Rulcová Milada, Fajfr Tomáš
kulturní a sociální komise – předseda: Alena Šulcová
členové: Ing. Tomáš Žalský, Bucharová Věra, Kovaříková Eva,
Kosina Vladimír, Ing. Jaroslav Podzimek, Podzimková Lucie
Dále starosta upřesnil odpovědné pracovníky na konkrétních úsecích v obci:
Ing. Martin Mihulka- vodovod a odpadové hospodářství
Ing. Michal Ježek – hřbitov, sakrální stavby, obecní lesy
Ing. Tomáš Žalský – obecní cesty, dětské hřiště a práce s dětmi
Vladimír Svoboda – spolupráce s nevýdělečnými organizacemi v obci
Alena Mihulková- Územní plán, evidence obyvatel, poplatky, obecní správa, CzechPoint

Jaroslav Podzimek
Tomáš Žalský,
Martin Mihulka
Alena Šulcová, Vladimír Svoboda, Alena Mihulková,
Martin Ježek

14. a 15. června byla v Bělé pouť
Stalo se již tradicí, že máme v Bělé tradiční pouťové atrakce, které tak dokreslují obraz pouťových
veselic. Letošní rok byl ozvláštněn svatbou Ivety Hadincové a Miroslava Fišery. Zadrhovalo se na mnoha
místech a novomanželé si cvičně postavili i nový dům. Poté je odvezl kočár pana Jaroslava Brože.
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SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
25. dubna se konalo tradiční ,,Setkání důchodců“. Při této příležitosti se dodatečně oslavily 80.
narozeniny našeho starosty Vladimíra Svobody. Nebyli zde jen naši důchodci, ale přišli všichni
zastupitelé i mnoho hasičů a ,,Mirkovi“ poblahopřáli k jeho životnímu jubileu. V jeho tváři bylo
překvapení, radost, dojetí, ale i slzy. Oslava se protáhla do pozdních nočních hodin, při které se jedlo,
pilo, tancovalo a Mirek nám i zazpíval.

Druhé letošní setkání důchodců se konalo 28. listopadu. Na setkání se vzpomínalo nad fotografiemi,
překvapením bylo prezentování nových webových stránek.
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Sakrální stavby

7.-9. března proběhla rekonstrukce střechy na kapličce v Poli. Pan Holec z Mříčné si doma připravil
novou vazbu na kapličku a ručně štípané šindele. Milan Buchar sundal z kapličky starou plechovou
střechu a připravil ji na opravu. Druhý den pan Holec měnil pozednice a na jednom trámu byl zápis:
nová kryt bez spodních trámu r.1922 4/9. dělal A. Konopáč č.15. Je to jeden z odkazů našich
předků.
Truhláři z Tample vyrobili a vyměnili nové okno.
V listopadu M.Buchar zakoupil doporučenou barvu na šindele a střechu natřel.

ČESKÉ DRÁHY
V květnu České dráhy dokončily opravu mostu
(propusti) na trati Trutnov – Chlumec n/C naproti
Šulcovu mlýnu. Stavba byla zahájena už
v minulém roce. Protože stavbaři neoprávněně
používali příjezdovou cestu k vodárně, která je
v majetku obce provedli její opravu na své
náklady. Strhli povrch, položili textilii a navezli
navrch kámen.
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HOSPODAŘENÍ - ZEMĚDĚLSTVÍ
Již v půlce dubna zahrádkáři sázejí první rané brambory a začínají s jarními pracemi.
Díky tomu, že letos nebyla žádná zima a jaro bylo velmi teplé začalo sekání travních porostů v Bělé už 7.
května. Takto časný termín měl jednu velkou výhodu – lesní zvěř neutrpěla velké ztráty v podobě
rozsekaných srnčat na rozlehlých loukách.

LESY
V září začala těžba dřeva na Stráni v úseku pod Plichtovými. Stromy napadené kůrovcem vyporážel
Tomáš Fajfr a odvoz do ,,depa“ na louku pod stráň zajistil Slávek Novotný z Libštátu. Dřevo pak odvezla
a vykoupila Firma Strombuch z Jilemnice. Obnovu lesa provede MS Kavkázsko z Libštátu pod dohledem
Radka Hadince.

Začátkem prosince se v těžbě pokračuje dále, protože na dalších stromech se znovu objevuje kůrovec.

PSALI O NÁS V TISKU:
Semilský pecen a Krajské dožínkové slavnosti 2014

byly opět ve
znamení poděkování farmářům, zemědělcům a výrobcům regionálních potravin. Za slunečného počasí
nechyběl slavnostní dožínkový průvod, ochutnávka regionálních potravin, expozice hospodářských zvířat,
ale i bohatý kulturní program. Hodnotící komise vybírala z celkem 38 hodnocených výrobků v 8
soutěžních kategoriích, které do soutěže přihlásilo 15 regionálních výrobců z Libereckého kraje.„Každý
výrobek je v soutěži posuzován podle 9 stanovených kritérií, jakými jsou například inovativnost, design,
použité materiály, suroviny a způsob výroby nebo vliv výrobku na zdraví zákazníka,“ doplnil. V letošním
ročníku soutěže bylo podle něj nejvíce přihlášených v kategorii „Maso a masné výrobky“, kde se mezi
sebou utkalo 10 výrobků. Vysoké zastoupení bylo i v kategoriích „Pekařské výrobky“ se 7 přihlášenými
výrobky a „Biopotraviny“, ve které soutěžilo 6 výrobků.
Liberecký kraj udělil ocenění Výrobek Libereckého kraje roku 2014 z odvětví
. potravinářství – zemědělství
Klobása se sýrem – Podkrkonošská uzenina s.r.o.
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Zabodoval i pěstitel česneku
Bělský Rusák je mimořádně ostrý paličák, výtečný například do zabijačkových a krkonošských specialit.
Pokud by se podařilo jeden rok úplně zničit jeho sadbu, nebude už ho možné nikdy vypěstovat. Příběh
partnerské dvojice zaujal porotu letošního ročníku soutěže Živnostník roku, že jim z 219 podnikatelů
udělil druhé místo po novoborském restaurátorovi Jaroslavu Skuhravém,
česnek z Bělé získal v květnu 2014 ocenění
,,KRKONOŠE originální produkt“
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Laureáti Pocty hejtmana
Libereckého kraje pro rok 2014
Vladimír Svoboda
Za celoživotní přínos v oblasti rozvoje obce a regionu
Pan Vladimír Svoboda je asi jediným člověkem v našem
kraji, jenž tolik let svého života věnoval aktivní činnosti
(60 let) obci Bělá, ležící na samém jihu Libereckého
kraje. Již v roce 1954 se stal členem kulturní komise
obce, v roce 1957 pak účetním a od roku 1964 aktivně
pracoval jako tajemník obce. V roce 1992 byl zvolen
starostou, a protože s převahou nedávné volby do
obecních zastupitelstev vyhrál jak počtem hlasů, tak i se
svojí kandidátkou, bude ve starostování pokračovat i v
dalším volebním období. Za svou práci pro obec nikdy
nepobíral klasický plat.
V obci se mj. podařilo počátkem 70. let vybudovat vlastní
vodovod, v 80. letech zrekonstruovat celý obecní úřad včetně požární zbrojnice, dále vybudovat nový
kvalitní zdroj vody či zavést kabelovou televizi, přestavět starou školu na sedm bytových jednotek,
zrekonstruovat celý sportovní areál včetně nového dětského hřiště, většina obecních cest je
vyasfaltovaných. Pravidelně navštěvuje a přeje obyvatelům k jejich životním výročím, vítá nové občánky
či zařizuje sezení s pobavením pro důchodce a mnoho dalších akcí či tematických zájezdů. Obec je
členem Mikroregionu Pojizeří, Euroregionu Nisa a místní akční skupiny Brána do Českého ráje.
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Obětovat se pro jednu věc je pro něj typické. Kromě dlouholeté práce pro obec působil již od svých
„učňovských" let, tj. více jak 51 let v tehdy národním podniku Kolora - z toho 30 let na pozici ekonoma a
posledních pět let před důchodem byl jeho ředitelem. Vladimír Svoboda je také nositelem nejvyššího
vyznamenání mezi dobrovolnými hasiči - Řádu sv. Floriána. Letos se dožil v plné svěžesti věku 80 let a je
nesporné, že si tohoto ocenění pan Vladimír Svoboda za svojí dlouholetou činnost zaslouží. Jeho elán,
pracovitost i obětavost by mu mohl mnohý jen závidět.
Všichni ocenění hejtmanem LB

OHLÉDNUTÍ ZA HOSTINSKÝM PÉŤOU
Ač byl jen o dva měsíce mladší než můj nejstarší syn, byl to můj kamarád a přítel. Proto dovolte tuto
moji ne zcela objektivní vzpomínku.
Oba jsme ctili své ženy a plzeňskou dvanáctku.
Oba jsme měli rádi fotbal, zvláště bělský a zcela nekriticky milovali Slavii.
Oba jsme v Bělé ,,pražské náplavy“: já to vzal před 42 roky přes Lomnici nad Popelkou, on před devíti
roky přes Benecko, kdy zde odkoupil od Petra Nečáska hostinec U Dubu.
Mně snad i ostatním štamgastům (i sparťanům) bylo a je v milé, slávisticky vyzdobené hospodě, vždy
útulno a dobře. Není však člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. A proto dovolte, abych oponoval
některým slyšeným názorům a zcela subjektivně se k nim vyjádřil:
-že byl často ,,nerudnej“ – ale jak měl být ,,rudnej“ ten, kdo opravdu neoplýval stálým zdravím a často i
někteří hosté bývají daleko nerudnější
- že by ceny piva (vždy pečlivě ošetřeného) mohly být nižší – ale hospoda má také nějakou režii a jeho
rodina také musí z něčeho žít
- že porce jídel (příloh) nejsou dostatečné – ale přeci do hospody nechodíme za kvantitou, ale za
kvalitou a to jeho jídla se domnívám že vždy měla.
Vzpomeňme na jeho vynikající guláše při tradičních červnových slávistických posezeních.
A slávistické oslavy jsme také letos plánovali společně s oslavou jeho padesátin (18.6.). Jelikož v týdnu,
kdy je měl, jsem byl s ženou v jižních Čechách, tak jsme se dohadovali na dvou pondělcích a to buď 9. či
23.6. Nakonec jsme se dohodli na devátého (ještě dnes mi jde mráz po zádech) a vtipkovali jsme, že to
bude k jeho nedožitým padesátinám! A Petr Šmídek zemřel 7.6. v jilemnické nemocnici.
Věnuji tuto vzpomínku jeho památce i jeho ženě Ivě, která nyní převzala starost a péči o hospodu. Co by
to bylo za obec, aby chyběli hasiči, myslivci, fotbalisté a hlavně HOSPODA !
Za všechny osiřelé slávisty, štamgasty i ostatní, kteří na něho v dobrém vzpomenou přeji Péťovi ať je
mu nebe zářivě červenobílé.
Jirka Řeháček
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Z bělské knihovny
Že kniha je nejlepší přítel člověka, to znali již naši předkové. Vždy pomáhala
budit v lidech sílu a naději tvořit jejich lepší já. Bylo to v dobách temna, v době
německé i ruské okupace.
V knihovně máme kvalitní četbu – romány, historické i cestopisné knihy,
detektivky, životopisy slavných a další knižní sortiment. Stručně vzato od
Jiráska po Viewegha, Vondrušku, Pekárkovou. Krom knih měsíčně dochází
výtisk Praktické ženy. Pro děti máme plno pohádek, dobrodružných knih a
dětských encyklopedií. Každé čtyři měsíce z okresní knihovny v Semilech nám
přivážejí za přečtené knihy nový soubor. V případě zájmu o knihu, kterou
v knihovně nemáme, můžeme zajistit výpůjčku z jiné knihovny. Dospělých
čtenářů máme zaregistrováno 20, těch velmi čtivých 7. Děti bohužel pro knížky
nechodí. Je to škoda ohledně jejich duševního vývoje. Máme pouze dva dětské
čtenáře.
Vybírat můžete z tisícovky knih a to vždy ve středu od 15.00 do 17.30 hod.
Budeme se na vás těšit a doufáme, že o vánocích si v pohodě a klidu přečtete
pěknou knihu.
Helena Mervartová – knihovnice

Objednané zboží zdarma dovezeme do Bělé,
bližší informace u Morávkových (Marksových), Bělá 93.
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Stručná informace o činnosti Jívanu Bělá v roce 2014
Uplynulý rok patřil k velmi úspěšným v historii fotbalu v Bělé. Díky předehranému
podzimnímu zápasu mužstvo Bělé přezimovalo na prvním místě Okresního přeboru. Mezi
1. a 2. místem se pohyboval Jívan až do 10. května, kdy doma jedenkrát na jaře prohrál se
Stružincem. Titul vítěze přeboru nám unikl prohrou v Roztokách po velmi špatném
výkonu. Celkové 2. místo je nejlepším umístěním klubu v historii. Mužstvo bylo doplněno
o velmi kvalitního hráče Bažíka. Věkový průměr byl 24 let a z toho 6 hráčů do 21 let. Hru
tvořili starší a zkušení hráči. Mladí dostávali hodně příležitostí a postupně se někteří hodně
zlepšili. Přesto to však ještě nestačilo, aby Jívan mohl přijmout nabídku pro postup do 1B
třídy po odřeknutí vítěze ze Stružince. Rozhodnutí nepostoupit se později ukázalo správné
nejen kvůli finanční náročnosti. Někteří hráči se rozhodli odejít. Nahradit třeba druhého
nejlepšího střelce OP Kalendu se nám doposud nepodařilo.
21. června se hrál 41. ročník turnaje. Bělá hrála bez starších hráčů. Po sympatickém
výkonu byla pátá. Vyhrál opět Kruh.
Do nového ročníku bylo mužstvo posíleno o dva zkušené hráče a tři mladíky. Věkový
průměr sice poklesl na 27 let, současně také poklesla výkonnost Jívanu. Úvod přeboru byl
špatný. Teprve výhra v 5. kole nad Přepeřemi v Semilech 1:0 znamenala obrat k lepšímu
umístění. V zápase o čelo OP prohrál doma s favoritem z Roztok. Třetí místo je velmi
dobrá pozice pro jarní část.
Činnost klubu nebyla jen fotbalová. Na jaře se členové i hráči zúčastnili při prořezávce
stromů u Olešky, protože bychom míče při zápasech mohli lovit třeba v Libštátě, a byla
zřízena ochranná síť. Ke kiosku byl postaven přístřešek, aby diváci mohli sledovat fotbal i
za deště. Skvělé diváky nám mohou závidět po celém okrese ba i kraji. Oplocení i
přístavek financoval OÚ. Stejně tak financoval i výkup pozemku – části hřiště, který nám
na 20 let bezplatně pronajal. OÚ je náš největší sponzor, bez kterého bychom těžko
zajišťovali naši činnost. Dalšími velkými sponzory je Podkrkonošská uzenina panů Šulce a
Munzara. Na závěr chci poděkovat všem hráčům, trenérům, členům výboru a obsluze
kiosku.
Jívanu a všem příznivcům přeji v novém roce hodně zdraví a úspěchů.
Zdeněk Fajfr

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva- přehled za celý rok
Účast zastupitelů a občanů obce na veřejných zasedáních ukazuje zájem o obec v níž žijí
datum
29.ledna 2014
9.dubna 2014
18.června 2014
17.září 2014
8.října 2014
29.října 2014
17.prosince

přítomní zastupitelé
5
4
5
6
6
7
7

omluveni
2
2
2
1
1
0

přítomní hosté
10
8
13
12
11
25
9
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AKCE

ZHOTOVITEL

oprava cesta nad Kovaříkovými
oprava cesty do Králova zátiší
oprava cesty k Zajícům
zgenerálkování a zpevnění cesty ke staré vodárně

DS Logistic
DS Logistic
DS Logistic
Jerie Libštát

vybudován chodník před obecním úřadem
oprava vodovodu nad Kovaříkovými

Hek Studenec
stavebně Maryško Libštát
technicky Krvak Horní
Branná
Soukup Kruh

vyčištění vodojemu
oprava hydrantů

CENA
79648 Kč
31551 Kč

267 152 Kč
470397 Kč

934937 Kč
Dotace 633000

Kč

OÚ 271937 Kč

zabudována 3 zrcadla

Žemba Kruh

23017 Kč

změna Územního plánu
zakoupení traktůrku SNIPER
prodej starého traktůrku
dlouhodobý pronájem hřiště SK Jívanu na 20 let
prodej pozemků Podkrkonošské uzenině
odkup pozemků od Kovaříků (hřiště, kabiny)
uzavření smlouvy s SŽDC na věcné břemeno doživotně
vybudování 1 místa veřejného rozhlasu u bývalé
Maškovy stodoly
příspěvek na tělesně postižené se sídlem v Libštátě
provedení rekonstrukce nejstaršího počítače na oú,
dálkově ovládaná siréna

Ing. arch Richterová
Pěnička Želechy

41000 Kč
85000 Kč
17000 Kč
Bezplatně
11280 Kč
439350 Kč
522849 Kč

Vlček

4000 Kč
16736 Kč
30250 Kč
Dotace 18150 Kč
OÚ 12100 Kč

7. prosince ve 2 hodiny ráno byly spuštěny nové internetové stránky obce,
které vytvořil Petr Holubec. Na stránkách je spuštěna anketa jakou by jste si přáli mít fasádu na
OÚ a je zde i možnost napsat co by jste si přáli v obci vybudovat, opravit, zkvalitnit atd.

Budova obecního úřadu
Na zateplení byla vybrána firma HEK Studenec a na topení COMA Jilemnice.
Začala rekonstrukce obecní úřadu. Byla vyklizena půda. Ve středu 10. 12. jsou vyměněna okna v zasedací
místnosti. Ve čtvrtek se měnila okna na schodišti a v hasičárně. Až to bude možné vymění se okna také na
obecním úřadě. Zatím není prostor kam přestěhovat alespoň část věcí z obce.

Vánoční koncert
Dne 12. prosince se konal v kapli Nejsvětější Trojice v Bělé předvánoční koncert. V bělském naklizeném
kostelíku vládla neskutečná atmosféra. Od pusy nám šla pára, lidé byli zachumláni ve svých bundách,
kabátech, čepicích a zkřehlými prsty si poklepávali do rytmu hudby. Osmičlenný soubor Satori z Poniklé
prostřídával mnoho hudebních nástrojů a sklidil velký úspěch. Více jak sedmdesát lidí jim svým
bouřlivým potleskem poděkovalo a soubor přidal i písně navíc. Hráli neobvyklé koledy našich i
zahraničních autorů ze 17 století, ale i ze současnosti. Hudba byla občas proložena mluveným slovem,
aby se účinkující mohli zahřát čajem a to venku bylo ,,teplo“ +6°C. Být taková zima jako před lety kdy
v době koncertu bylo okolo -20°C, tak by lidé i ze širokého okolí tak dlouho nevydrželi. (Nová Paka,
Nová Ves nad Popelkou, Tample atd.) Poté se soubor odebral do zasedací místnosti na malé občerstvení a
hlavně se ohřát. Souboru se u nás v kapli velice líbilo a rádi se k nám zase někdy vrátí.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2014
Rok 2014 byl rokem, kdy se konaly volby do obecního zastupitelstva. V obci byly přihlášeny 2
kandidátní listiny. Celkem si mohli občané vybrat z 18 kandidátů. K volbám se dostavilo 152 voličů
z 215 možných. Volební účast byla přes 70%!!! Je vidět, že vám na obci záleží, a počtem hlasů jste nás
oznámkovali- jako ve škole - za naši odvedenou práci v předchozím období.
starostou obce Bělá byl zvolen
Vladimír Svoboda s počtem 6 hlasů a
místostarostkou obce Bělá byla zvolena
Alena Mihulková s počtem 6 hlasů.
Starosta představil návrh na sestavení výborů a komise v obci Bělá.
a) finanční výbor – předseda: Ing. Jaroslav Podzimek
členové: Ing. Michal Ježek, Papuga Lumír, Drábková Jana, Piry Ladislav
b) kontrolní výbor - předseda: Ing. Martin Mihulka
členové: Broul Jiří, Rulcová Milada, Fajfr Tomáš
c) kulturní a sociální komise – předseda: Alena Šulcová
členové: Ing. Tomáš Žalský, Bucharová Věra, Kovaříková Eva,
Kosina Vladimír, Ing. Jaroslav Podzimek, Podzimková Lucie
Dále starosta upřesnil odpovědné pracovníky na konkrétních úsecích v obci:
Ing. Martin Mihulka - vodovod a odpadové hospodářství
Ing. Michal Ježek - hřbitov, sakrální stavby, obecní lesy
Ing. Tomáš Žalský - obecní cesty, dětské hřiště a práce s dětmi
Vladimír Svoboda - spolupráce s nevýdělečnými organizacemi v obci
Alena Mihulková - Územní plán, evidence obyvatel, poplatky, obecní správa, CzechPoint

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.

ÚŘEDNÍ HODINY - STŘEDA OD 15-18 HOD.
V naléhavých případech po domluvě na mobilu
775 203 677- místostarostka.
Ale jak moc dobře víte – potkávat nás zde můžete častěji. V současné době máme
zprovozněnou druhou e-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
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Na Stráni byla provedena těžba po kůrovcovém napadení. V příštím roce proběhne výsadba.
Tu zajistí myslivci z Libštátu, které zastupuje Radek Hadinec. Tímto bych mu chtěla poděkovat
za jeho osobní nasazení a kvalitně odvedenou práci v tomto roce. Zájemci o palivové dřevo se
mohou hlásit na oú.

Cena palivového dřeva: měkké 600,-Kč, tvrdé 900,-Kč.
Samovýroba z obecních porostů 350,-Kč.
POPLATKY OÚ BĚLÁ 2014

- AKTUÁLNĚ SE PLATÍ

V O D N É!!!!!

Poplatek ze psa 50,- + každý další 100,-, známka 25,-/ks
Poplatek z kabelové televize 1440,-/rok
Poplatek z odpadů 500,-/osoba, nebo rekreační objekt
Poplatek z hrobu- jednohrob a urnové místo …180,- dvojhrob…360,- hrobky…555,- platnost na 5 let
od r.2013-2017
Vodné: domácnost…19,-/m3, podnikatelé..23,-/m3, nájemné za vodoměr:….50,-/rok
Ověřování pravosti podpisů a listin: 30,-/stránka nebo podpis
Prodej obecního dřeva: 600,-měkké, 900,- tvrdé, samovýroba 350,-

Hospodaření obce…..
Dovolte mi předat Vám pár informací ohledně ekonomiky a hospodaření naší obce.
Pořídili jsme dálkově ovládanou sirénu za cenu cca 30.250,-, z toho byla dotace od KúLBC 18.150,-Kč a
obec doplatila 12.100,-Kč. Dále jsme získali od KúLBC dotaci na opravu a údržbu vodovodu, která
spočívala ve vybudování nového vedení za Dohnalovými a výměny hydrantů a šoupat po obci, ve výši
633.525,-Kč. Celková akce stála 1.323.422,-Kč. Mimochodem, nefunkčních hydrantů a šoupat bylo cca
90%. Dále jsme získali dotaci na zateplení budovy oú s výměnou oken, kterou provádí firma VH-stavební
práce, zastoupená panem Hekem. Celkový náklad je 2.111.323,-Kč, a další dotaci na změny topného
systému- tep.čerpadlo/ vzduch-voda/ a nové rozvody, kterou provede firma COMA Jilemnice, zastoupená
panem Mazánkem v částce 946.521,-Kč. Dotace z OPŽP+ EU bude ve výši cca 90%. Obec by měla dle
kalkulace doplatit náklady zhruba ve výši 311.000,-Kč. Realizace by měla být dokončena příští rok v
květnu. Firmy byly vybrány na základě výběrového řízení. Tímto se vám všem předem omlouváme, ale
budeme fungovat ve ztížených podmínkách, tak s námi mějte prosím trpělivost. Budeme se snažit, aby
chod obecního úřadu nebyl / až na výjimky/ přerušen.
Dále jsme zrealizovali výstavbu chodníku, za cenu 222.011,-Kč, který byl svým zakončením nebezpečný
a zároveň se vyřešilo zaizolování u budovy oú. Provedla to firma Hek Studenec.
Bylo provedeno vyúčtování nájmů v bytovce s konečným výsledkem doplatku za celou bytovku +5041,Kč…někteří doplácejí, jiným se vrací. Nový nájem se zvedá o inflaci 1,4%, která byla stanovena za
předchozí rok 2013, takže navýšení za všechny byty v součtu vychází 256,-/měsíčně. V letošním roce je
zadáno zpracování změny Územního plánu v částce 41.000,- a z větší části si ji platí žadatel který tuto
změnu požadoval. Podařilo se nám po dlouhém a „ úmorném“ jednání s ČD uzavřít konečně smlouvu na
věcné břemeno, kde nám dráhy zaplatily částku 522.849,-Kč. Došlo k výkupu pozemků na hřišti v částce
439.350,-Kč a do vlastnictví obce přešlo nově 2.929 m2 pozemků. Opravili jsme obecní komunikace
recyklovanou asfaltovou drolinou v částce cca 100.000,-Kč. Pořídila se nová 3 bezpečnostní zrcadla za
cenu 23.017,-Kč, která zabudoval pan Žemba z Kruhu. Pro potřeby obce a hlavně fotbalistů byl zakoupen
nový traktůrek značky Sniper v hodnotě 85.000,-Kč.
Čekáme na další dotační výzvy, ve kterých by se měly objevit sakrální stavby a pomníky obětem válek.
Do konce roku budou spuštěny nové webové stránky obce Bělá, a také budou nainstalovány cedule se
zákazem podomního prodeje. Toto je jen drobný výčet toho, co se u nás „finančně“ děje.
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Závěrem bych vám všem chtěla z celého srdce popřát 12 měsíců bez nemoci, 53 týdnů optimismu, 365
dnů štěstí, 8760 hodin splněných přání, 525.600 minut pohody a 31.536.000 vteřin lásky těch nejbližších.
Vaše Alena.

Při přípravě letošního občasníku pomohli svými články pan Zdeněk
Fajfr za fotbalisty, paní Helena Mervartová za knihovnu, pan Jiří
Řeháček, pan Miroslav Pechánek za střelecký kroužek Libštát,
Kateřina Marksová, 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. Doufala jsem, že
tento rok bude o něco lepší než ten loňský, ale opak je pravdou. Jen
plané sliby a výmluvy.

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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