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Slovo odstoupivšího starosty Vladimíra Svobody 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám poděkoval za mnohaletou spolupráci při vedení naší 

obce. V úvodu mi dovolte vzpomenout in memoriam na Láďu Drbohlava, Vencu Buchara, Bohouše 

Salabu a žijící Ing. Podzimka, Pepu Rulce, Josefa Hadince a nyní Alenu Mihulkovou, se kterými jsem 

v celém období spolupracoval ve vedení obce. Byla to spolupráce velmi dlouhá, neboť již v roce 1957 

jsem nastoupil jako účetní obce a od roku 1968 jsem byl postupně ve funkcích tajemníka a starosty 

obce. 

Rád bych se alespoň několika vzpomínkami ohlédl na konkrétní projekty, které jsme v obci realizovali. 

Začínám výstavbou veřejného vodovodu v letech 1970 až 1972. Je to již téměř 45 let co jsme toto dílo 

dokončili a umožnili občanům odebírat vodu za velmi přijatelnou cenu za m3. V letošním roce se 

vodovodem začal intenzivně zabývat Ing. Mihulka, který připravuje generální opravu potřebných 

zařízení a potrubí. 

Jsem rád, že i místní komunikace jsou ve většině případů bezprašné. Podařilo se nám opravit i silnice 

II. a III. třídy, které procházejí přes obec. Věřím, že vylepšování místních komunikací bude pokračovat 

i nadále.  

Další větší akcí byla telefonizace obce, která probíhala v roce 1998. Zřídily se telefonní přípojky do 

všech domů a hlavně se vybudovala kabelová televize, kterou dodnes odborně zajišťuje firma 

Katroservis – Semily. I zde se do budoucna připravuje rekonstrukce a rozšíření kabelové televize o 

internet. I toto je jedna z mnoha akcí pro nové vedení obce.  



Velkou akcí byla i výstavba prodejny Jednota, která však nedopadla dobře. Nový obchod v hasičárně 

rovněž mnoha občanům nesloužil.  

Další akcí v průběhu let byla generální oprava hasičárny, což bylo nutností pro rozvoj práce našich 

hasičů, hlavně pak věnování se mládeži a dětem. Letos vybudovaná klubovna hasičské mládeže na OÚ 

je toho jasným důkazem. Nákupem první cisterny z Kolory Semily a v letošním roce cisterny z Libštátu 

mají naši hasiči slušné vybavení sboru. Přeji jim hodně úspěchů a děkuji starostovi sboru Zdeňku 

Brožovi.  

V 50. letech převedl pan Šulc na své pozemky fotbalové hřiště, které plně slouží Jívanu Bělá. 

Postupně se areál rozrostl o dětské hřiště, které bylo v listopadu zrekonstruováno, o tenisový kurt, 

nový přístřešek pro hudbu a kiosek. Děkuji všem, které se o fotbal zajímají a zvláště pak prezidentu 

Zdeňku Fajfrovi za tuto činnost.  

Dále se musím zmínit o rekonstrukci staré školy, kde vzniklo 7 bytů I. kategorie, které do dnešních 

dnů slouží ke spokojenosti našich obyvatel.  

V loňském roce proběhla generální oprava budovy OÚ a hasičárny. Udělaly se nové omítky, nová 

konstrukce půdního prostoru, nové podlahy v budově, kompletní zateplení pláště, osvětlení a nové 

sociální zařízení včetně rekonstrukce odpadů, nová vrata do hasičárny s automatickým ovládáním. 

Vybudována byla i nová kuchyňka u zasedací místnosti. Budova tak může dále plně sloužit, hasičům, 

sportovcům, knihovně i široké veřejnosti.  

V letošním roce bylo hlavní akcí oprava márnice na hřbitově. Akci se povedlo kompletně dokončit 

včetně vyúčtování dotace. Kromě kompletního odizolování zdí proti vlhkosti, nové střechy a nových 

omítek byla vybudována i příprava pro elektrické osvětlení uvnitř budovy i vně. Celou akci 

koordinovala Alenka Mihulková, tehdejší místostarostka, za což jí děkuji. Děkuji také dodavatelské 

firmě HEK Studenec a technickému dozoru Ing. Jiřímu Pavlů z Libštátu.   

Přeji nově zvolenému vedení obce hodně zdaru a věřím, že se postarají o to, aby naše obec Bělá, 

kterou miluji, vzkvétala.  

         Vladimír Svoboda 

Zprávy z OÚ za 2016 

Z kraje roku jsme udělali inventarizaci obecního majetku. Díky dotaci na zateplení budovy obce jsme 

dosáhli rekordní částky a historicky poprvé jsme navýšili majetek o 5.920.978,-Kč. Celkově je tak 

majetek naší obce ve výši 33.185.181,-Kč. Vzhledem k nárůstu hodnoty budov, jsme upravili pojistky 

na vyšší plnění v případě škod (bytovka – 8 mil. Kč, budova OÚ 10 mil. Kč, vybavení obce a kabelová 

televize -  200 tis. Kč, odpovědnost za škody – 2 mil. Kč). Až na kabelovou televizi, která se navýšila o 

5,-Kč / měsíc, zůstaly všechny poplatky ve stejné výši. Na začátku roku jsme měli našetřeny cca 2 mil. 

Ke konci roku 2016 jsou to již 3 mil. V příštím roce doplatíme úvěr u Raiffeisenbank , který jsme si vzali 

na rekonstrukci bytovky, a skončí zástavy na obecní budovy.  Rozpočet jsme schválili ve výši 

4.182.000,-Kč jako přebytkový, ke krytí půjčky u Raiffeisenbank.  

Schválili jsme upravenou vyhlášku č. 1/2016 O místním poplatku za provoz systému na odpady. O 

rekonstrukci márnice, jako největší akci tohoto roku, píši v samostatném článku, ale zmiňuji ji, proto, 

že celý rok jsme se jí velice pečlivě věnovali a zabrala nám hodně času. Jsme aktivními členy 

Mikroregionu Pojizeří a Euroregionu Nisa, kam pravidelně platíme příspěvky. V rámci kontroly 



z Libereckého kraje jsme ohodnoceni na výbornou a zpráva je bez výhrad. Doplácíme na dopravní 

obslužnost – autobus, který vozí děti do školy cca 24.000,-Kč / rok. Velkou položkou v rámci rozpočtu 

je i vodovod. Promítají se do ní nejen náklady na čerpání spodní vody, které musíme platit ze zákona 

(ročně se jedná o 78.000,-Kč), ale i výdaje na splnění legislativních požadavků a opravy.   

Územní plán (dále jen ÚP) je běh na dlouhou trať. Vzhledem k požadavku DS Agro byla zahájena 

příprava na změnu č. 2. V rámci toho podalo celkem 10 subjektů nějaký podmět na změnu ÚP. 

S podáním žádosti jsme všem velice rádi pomohli a po předání na odbor v Semilech byly všechny 

vyhodnoceny, že jsou po formální stránce v pořádku a byly přijaty ke zpracování.  Změna ÚP je 

v procesu již rok a nyní je ve stádiu, kdy se vyjadřují veškeré dotčené orgány.  A vidím to tak ještě na 

rok, než bude celý proces ukončen a vejde v platnost, ale pouze za předpokladu, že nebudou dotčené 

orgány negativně reagovat.  

Bylo dokončeno kompletní zaměření cesty do Svojku a začne postupně jednání s majiteli pozemku o 

možných řešeních odkupů a směn.  V zásobě máme 650 tun recyklátu, který v příštím roce použijeme 

na opravy našich cest.  Chystáme se zakoupit program, který umožní veškerý majetek obce zanést do 

tzv. pasportů, což jsou mapové evidence, dnes už potřebné jako podklad k žádostem o případné 

dotace.  Byl nám schválen odkup komunikace k Rulcom od Českých drah za 75.000-Kč.   

Již poněkolikáté jste ukázali, že potřeby druhých vám nejsou lhostejné a přinesli jste hromadu věcí 

pro Diakonii Broumov. Mohu vám alespoň prostřednictvím těchto řádků předat slova díků od 

provozovatelů této diakonie.  

S odpady pořád zápasíme, a přestože se 2x do roka vyveze 

velkoobjemový kontejner s odpady, hned na to se objeví 

na stanovišti pod OÚ velký gauč a další lednice. Odpadové 

hospodářství budeme muset začít více řešit, stejně jako 

vodovod a kabelovou televizi, které jsou podrobněji 

probrány v dalších článcích. 

Tento rok byl rokem změn. Došlo ke změně kronikáře, kde 

Věru Bucharovou vystřídal Ing. Michal Ježek. Také jsme 

vyměnili hasičské auto, staré prodali za 55.000,-Kč a nové zakoupili od Městyse Libštát za 71.000,-Kč.  

A jak víte, i na obci došlo ke změnám. Odstupujícímu starostovi Vladimíru Svobodovi osobně 

poděkovali všichni zastupitelé a udělili významné ocenění – pamětní plaketu se znakem obce a 

textací: Za obětavou práci pro obec. Podle zákona mu právem náleží odchodné ve výši trojnásobku 

jeho dosavadního platu. Já jsem začínala na obci před 19-ti lety jako účetní, a vůbec se mi nechtělo, 

ale pan Svoboda mě nakonec přeci jen přemluvil. Pevně věřím, že i tak malá vesnička v počtu 274 

obyvatel má svoji osobitou hodnotu a zaslouží si existenci pro další generace.  Obec je týmová práce 

a je potřeba, aby to tak i fungovalo. Další změnou je počet místostarostů. Nově tedy máme dva 

místostarosty a to Ing. Michala Ježka a Ing. Tomáše Žalského. Tímto jsme zajistili větší zastupitelnost, 

a jak se říká: „víc hlav – víc ví“. Obecní rozpočet tímto krokem nebude nijak zatížen, protože původní 

odměna pro jednoho místostarostu bude rozdělena stejným dílem mezi 2 nové.  

Přeji si, ať jsme všichni zdraví, a ať nás neskolí nemoci, protože sama moc dobře vím jaké to je. 

Tak ať se nám tu všem spolu spokojeně a hezky žije. 

      Alena Mihulková 



Vodovod – ohlédnutí za rok 2016, výhled na další roky 

Pitná voda je jednou z nejdůležitějších součástí našeho každodenního života. Abychom mohli 

prohlásit vodu za pitnou, musí splňovat podmínky dané vyhláškou 252/2004 sb. v platném znění. 

Tato vyhláška, mimo jiné, určuje maximální hodnoty chemických prvků a látek, ve vodě obsažených. 

Také určuje maximální přípustné bakteriologické znečistění. Náš vrt LB-2 dává vodu z hlediska 

chemického složení v souladu s výše uvedenou vyhláškou. Z hlediska bakteriologického ne. Je to 

přírodní zdroj a všude v přírodě se bakterie vyskytují, vyskytují se i v surové vodě, čerpané z vrtu. Aby 

tedy voda, dodávaná do vašich domácností a provozoven vyhovovala i po bakteriologické stránce, 

musíme ji ošetřovat chlornanem sodným. Přidáváme tedy do vody chemickou látku, která má 

vyhláškou daný limit 0,3 mg / l. Jelikož nemáme dlouhou vodovodní síť, zatím stačí velmi malé 

množství chloru, což je v našem případě 0,08 mg / l (tuto dávku dočasně zvyšujeme na max. 0,12 mg 

/ l v případě havárie na potrubí). 

Pro správné a šetrné ošetřování vody chlorem jsme letos provedli 2 akce: 

 V dubnu jsme zakoupili měřicí přístroj koncentrace volného chloru ve vodě od firmy HANNA 
instruments 

 V červenci jsme vybavili vodojem chlorovacím zařízením od firmy Grundfos 

   Vlastní „chlorátor“   Vstup přesně dávkovaného chloru do trubky od vrtu 

Dále jsme v letošním roce provedli: 

 Aktualizaci provozního řádu vodovodu, abychom vyhověli všem legislativním požadavkům 

 Čistění a revizi vodojemu (dne 30. 9. 2016) 

Plánované akce na další roky: 

 Příprava zaměření a pasportizace (zanesení polohy do mapových podkladů) vodovodu 

 Vybavení vodojemu kontrolními prvky a zabezpečení  

 Vybavení čerpací stanice u vrtu kontrolními prvky a zabezpečení  

 Oplocení ochranného pásma vodního zdroje 1. stupně a označení pásma 2. stupně 



 Koncept obnovy rozvodné sítě a rekonstrukce vodojemu od firmy Vodaprojekt 

 Ošetření prostoru kolem vodojemu  

Poruchy vodovodu: 

Naše rozvodná síť je již na pokraji životnosti a často se stává, že potrubí praskne. To se projevuje 

únikem velkého množství vody. Bohužel, tato závada se dá zjistit pouze na místě trhliny tím, že je zde 

země nadměrně zvlhlá a tvoří se kaluže. Žádáme tímto občany, aby při zjištění vyššího výskytu 

vlhkosti na trase vodovodu hlásili panu Karlovi Zajícovi staršímu, aby mohl provést kontrolu a 

případně opravu. Každá taková trhlina nás stojí spoustu vody a ve výsledku i peněz, které nám takto 

můžete pomoct ušetřit, abychom je použili na nutnou obnovu.  

Martin Mihulka 

Kabelová televize a internet 

Když se v roce 1998 vybudovala kabelová televize v Bělé, znamenalo to vyřešení příjmu televizních 

pořadů ve všech částech obce. Tehdejší analogové televizní vysílání se velmi špatně šířilo do údolí a 

počet pozemních vysílačů byl také mnohem nižší než v současné době. Dnes je situace s příjmem 

digitálního vysílání lepší. Daní za tuto novou technologii, jsou však časté změny standardů vysílání. To 

přináší nutnost koupit nový televizor, případně dokoupit „černou krabičku“, která nový standard 

přizpůsobí staré televizi. Veškeré tyto investice musí platit koncový uživatel, tedy televizní divák. Díky 

naší kabelové televizi jsou bělští občané před neustálými změnami částečně chráněni. Investice 

spojené se změnami standardů ve větší míře nese na svých bedrech obec.  

 Jistě jste zaznamenali v médiích, že další změna vysílacího standardu se připravuje na příští roky.  

V této souvislosti plánuje obec investovat do kabelové televize finanční prostředky, které by jinak 

musel investovat každý kdo vlastní televizor. Největší část peněz půjde na nákup nové centrální 

jednotky, dále bude provedena revize úsekových zesilovačů a v případě zájmu občanů bude do 

kabelovky zaveden internet. Cílem obce je udržet kabelovou televizi funkční, dále ji rozvíjet a 

především zlepšit její stabilitu. Výpadky, které v tomto roce nastaly, byly způsobené tím, že celá 

technologie je již 18 let stará. 

Rád bych tímto poprosil všechny občany, aby využívali naší kabelovou televizi v maximální míře, 

protože je to jednoznačně výhodné. Nejen, že jste díky ní chráněni před nechtěnými výdaji na nákup 

nových televizí a set-top boxů, ale kabelovka je výhodná i z pohledu měsíčních poplatků. Zde malý 

příklad:  

 Dle současné výše poplatků zveřejněných obcí, je roční poplatek za kabelovou televizi       

1500 Kč. V programové nabídce jsou standardní programy, které jsou tzv. volně šiřitelné, 3 

placené (Eurosport, Discovery, CS Film) a některé programy slovenské. 

 Stejná nabídka nelze realizovat pouhým pozemním příjmem digitálního televizního vysílání 

(to neobsahuje placené a slovenské programy). Proto uvádím finanční kalkulaci od 

nejrozšířenějšího poskytovatele satelitního vysílání v ČR (Skylink).  Roční servisní poplatek je 

1070 Kč (musí se platit vždy) + balíček placených programů (pro dosažení nabídky v naší 

kabelové televizi) je 2629 Kč. Dohromady je tedy roční platba 3699 Kč. 

Věřím, že dalším zatraktivněním kabelové televize bude i plánovaná nabídka poskytování internetu.  



Internet 

V rámci investic do kabelové televize bychom rádi vyřešili i dlouhodobý problém s internetovým 

připojením v naší obci. V případě, že by strany občanů byl zájem, nabídneme připojení k internetu 

přes kabelovku, kterou bude provozovat firma Vlček-servis z Košťálova. Zde jsou podmínky pro 

případné zájemce. 

Finanční náklady: 

 Zřízení připojení 0 Kč 

 Vybavení pro účastníka (modem) 0 Kč 

 Nastavení dalších zařízení zajišťujících šíření internetu po domě (např. Wifi router a další) 0 Kč 

 V případě, že ve smlouvě s vaším současným poskytovatelem máte dohodnutou výpovědní 
lhůtu, nemusíte internet z kabelové televize během ní platit. Můžete tak ihned přejít 
k novému poskytovateli a nemusíte se bát, že budete v mezidobí platit internet 2x.  

 Pokud byste potřebovali dodat další zařízení zajišťující šíření internetu po domě, firma Vlček 
servis nabízí řešení na míru. Cena závisí na konkrétních požadavcích zákazníka. 

 Měsíční platba za internet (cena je uvedená včetně DPH)  

o rychlost 10 Mbit – 350 Kč 

o rychlost 25 Mbit – 470 Kč 

o rychlost 40 Mbit – 590 Kč 

Hlavní výhody tohoto řešení: 

 Vysoká spolehlivost (kabel je velmi odolný proti rušení a výpadkům) 

 Vysokorychlostní připojení celé obce jedním bezdrátovým tzv. páteřním spojem přímo na 
optický kabel 

 Stejná rychlost stahování (download) i odesílání (upload) dat 

 Bez omezení přenášených dat (tzv. FUP) 

 Rychlý a spolehlivý servis 

Nabídka je zajímavá nejen z pohledu nabízené přenosové rychlosti, ale i z pohledu finanční 

výhodnosti. Doporučuji si porovnat, kolik platíte u vašeho současného poskytovatele. Přechod na 

internet přes kabel je zcela zdarma, tedy bez jakýchkoliv poplatků za zřízení.  Veškeré vaše současné 

vybavení bude i nadále funkční. Šíření internetu po vaší domácnosti (Wifi, lokální kabelový rozvod) 

zůstane tak, jak jste ho měli dodnes.  

Případné zavedení internetu do kabelovky nás bude stát finanční prostředky. Obec proto potřebuje 

vědět, jaký by byl o tuto službu zájem ze strany občanů. V případě, že máte zájem o internet přes 

kabelovku, vyplňte prosím dotazník na poslední straně. Dotazník bude zároveň umístěn i na 

internetových stránkách obce (http://www.belasm.cz). Předem děkuji za odpovědi. 

Michal Ježek 

http://www.belasm.cz/


Generální oprava márnice 

Generální oprava márnice se stala v roce 2016 největší investiční akcí. Vše začalo na podzim 2015, 

kdy jsme nechali zpracovat projekt a položkový rozpočet od Ing. Pavlů, který bude podkladem pro 

případnou dotaci. Z kraje ledna jsme ihned podali žádost se všemi přílohami na Ministerstvo pro 

místní rozvoj.  V květnu jsme dostali rozhodnutí o přidělení dotace v maximální možné výši 300.000,-

Kč, a začali tak připravovat výběrové řízení na dodavatele stavby. Přihlásil se pouze jediný zájemce (fy 

VH – stavební práce s.r.o. pana Heka), který všechny podmínky splnil, a tudíž zakázku získal za 

nabízenou cenu 774.145,-Kč včetně DPH. 

 

Práce začaly v září a generální oprava byla ukončena v listopadu letošního roku. Trochu nás honil 

termín, vzhledem k vyúčtování dotace, které muselo být dodáno do 1. 12. 2016. Ale zvládli jsme to. 

V průběhu oprav zůstalo původní pouze obvodové zdivo. Vše ostatní bylo znovu postaveno z nových 

materiálů. Dřevěný mohutný krov s otevřeným stropem do zvoničky, odizolování obvodového zdiva, 

položení cihlové podlahy a obklady zdí, nové omítky, okna a vstupní vrata, krytina, okapy a svody.  

Když jsme viděli, jak naši předkové využili na sokl, vstupní portál a vnitřní kříž místní typicky červený 

pískovec, rozhodli jsme se tyto prvky zachovat v jejich původní přírodní podobě bez barevných 

nátěrů. Vstupní portál a vnitřní kříž bude postupně renovovat kamenická firma KYNO z Nedaříže. 

Podrobným prostudováním kříže se zjistilo, že jak kříž, tak i soška Ježíše jsou z jednoho kusu pískovce.  

Ježíš i datace nad vstupním portálem byly původně pozlaceny. V rámci renovace, bude původní stav 

obnoven.  

Nad rámec původních prací jsme nechali v márnici pod omítky zavést elektrické rozvody a výstupy na 

osvětlení, jak uvnitř tak venku. Po obvodu přibyly obrubníky a část chodníku z dlažebních kostek.  



Voda se vyvedla do samostatného hydrantového stojanu. Nechal se vyleštit zvon a natřít kříž s kopulí, 

do které jsme uschovali odkaz pro další generace (pamětní minci, výtisk občasníku a jiné podobné 

předměty).    

Každý týden probíhaly kontrolní dny, na kterých byla stavební firma, stavební dozor a zástupce obce. 

Konečný náklad tak byl cca 856.000,-Kč. Velké poděkování patří všem, jež se velice zodpovědně 

podíleli na této akci. Výsledek určitě mluví za vše. V příštím roce bychom rádi uspořádali slavnostní 

otevření za účasti občanů. Při té příležitosti bychom chtěli poprosit pana faráře, aby naší márničce 

požehnal. Ve chvíli, kdy čtete tento článek, nám již byly připsány peníze z dotace na náš účet. Velkou 

radost mám z toho, že jsme si celou administraci dotace, od začátku až do konce, zvládli zpracovat 

sami. Těší mě, že naše márnička má nyní svoji budoucnost opět jistou a další generace Běláků tak 

nebude zatížena její údržbou. 

 Alena Mihulková 

Obecní komunikace 

V letošním roce nedošlo u obecních komunikací v podstatě k žádným změnám. Obec měla jiné 

priority, a tak byla prováděna příprava pro roky příští.  

Podařilo se zajistit nákup odfrézovaného asfaltu z Nové Paky, kde probíhá rekonstrukce silnice 1/16. 

Materiál máme složený u kravína, a jakmile dovolí počasí, bude použit na vytipované místní 

komunikace. Jednou z lokalit by měla být cesta „ k Válkom“. Zde proběhla intenzivní jednání se 

Svojkem a dotčenými občany o podobě rekonstrukce. Komunikace je v majetku obou obcí, takže je 

nutná dohoda obou stran. Na poslední schůzce byly domluveny parametry rekonstrukce, a tak by na 

jaře mělo dojít k opravě. Další lokality budou upřesněny na jaře v závislosti nutnosti oprav po zimě a i 

dle návaznosti na akce minulé. 

Další příprava se týkala asfaltové komunikace na Svojek. Ta se začíná rozpadat a potřebovala by 

zásadní opravu. Bohužel velká její část neleží na pozemcích obce, ale na pozemcích soukromých. 

Tento stav je z éry předlistopadové a je to problém trápící většinu obcí. Z tohoto důvodu byla celá 

cesta zaměřena a byl vyhotoven geometrický plán pro následující majetkoprávní jednání. To by mělo 

proběhnout během letošní zimy. Vlastníci jednotlivých pozemků byli pozváni geodetickou firmou 

k seznámení s měřením v terénu a nyní bude zastupitelstvo jednat s vlastníky o odkupu, směně apod.  

V případě úspěšného jednání bude moct obec zažádat o případnou dotaci, protože oprava tohoto 

rozsahu nebude v silách obecního rozpočtu. Jednou z dalších zamýšlených akcí je příprava parkoviště 

u lávky k fotbalovému hřišti. Znamenalo by to zpevnit cestu od splavu k lávce a tam vybudovat plochu 

v rozsahu obecního pozemku, kde by mohlo parkovat několik automobilů. Mělo by to částečně 

odlehčit přetížené komunikaci „ na stráni“ při fotbalových utkáních anebo jiných společenských 

akcích.  

Co se týče další činnosti, rádi bychom zvýšili důraz na úpravu odvodnění komunikací a na údržbu 

zeleně v blízkosti komunikací. Neodvedená voda ničí povrchy, rozpínavá vegetace tlačí auta na 

krajnice, které se pak lámou. Zde poprosíme o spolupráci – nahlaste nám problematická místa a 

pokusíme se je postupně odstranit. Již nyní víme o několika propadlých odvodňovacích žlabech. Ne 

vše jde opravit hned, většinou budeme zkoušet dotace, ale občas jedna uříznutá větev je nad všechny 

dotace.        

Tomáš Žalský 



ODPADY  

jsou našimi každodenními produkty, které výrazně zatěžují životní prostředí. Abychom tuto zátěž 

zmírnili, můžeme odpady recyklovat. V naší obci máme k dispozici kontejnery a pytle. Na všech 

kontejnerech i pytlích je vyznačeno, co do nich patří a je nutné toto dodržovat. Jedině za správně 

vytříděný odpad dostává obecní úřad peníze, které můžeme používat na zvelebení obce a zároveň 

nezvyšovat poplatky za odpady.  

Následující obrázky ukazují na nesprávné třídění v naší obci: 

Žlutý kontejner je pouze na sešlápnuté PET 

lahve, nikoliv na igelitové tašky, nebo jiné 

plastové obaly. 

Na všechny ostatní plasty máme k dispozici 

žluté pytle. Na obci jsou k vyzvednutí pytle i 

na jiné typy odpadů (např. kartonové obaly 

od nápojů, drobný kov apod.). Mimo úřední 

hodiny je možné si pytle vyzvednout 

v hospodářství u Mihulkových č. p. 105. 

 

 

Do prostoru, určeném pro železný odpad 

nepatří pneumatiky, které se mají 

odevzdávat v pneuservisech nebo lednice, 

jejichž svoz je vyhlašován v konkrétních 

termínech. Na drobný kovový odpad a 

plechovky po potravinách máme šedivé 

pytle. 

 

 

 

Na sběrných místech je nutné udržovat 

pořádek. V případě, že je kontejner plný, 

žádáme vás, abyste odpad odvezli a přijeli 

s ním ideálně po svozovém dni. Termíny 

svozů jsou uvedeny v zadní části občasníku. 

V případě jakýchkoliv komplikací či dotazů 

kontaktujte obecní úřad. 

 

 



Rád bych ještě upozornil na každoroční pálení čarodějnic. Do improvizované „hranice“ rozhodně 

nepatří nábytek s čalouněním, pneumatiky, plasty, umakartové desky a jiný odpad podobného 

složení. Pokud se po jarním úklidu potřebujete zbavit větví, roští, prken nebo výrobků ze dřeva 

(nábytek prosím zbavte všeho nedřevěného), můžete je na hranici na hřiště přinést. Naposledy 

poslouží dobré věci. Děkujeme. 

Co s nakládáním s odpady připravujeme: 

 Na webových stránkách v brzké době najdete pravidla správného třídění a nakládání 

s odpady 

 Po vyřešení administrativních záležitostí bude za obecním úřadem nainstalována kamera, 

abychom mohli lépe hlídat stav kontejnerů a správné ukládání odpadů 

 Budeme sledovat efektivitu třídění a chování občanů při odevzdávání odpadů. Za špatně 

vytříděný odpad se obci nevrací peníze, s kterými počítá pro kalkulaci poplatků. Neudržování 

pořádku na sběrných místech opět znamená zvýšené náklady na úklid. Veškerá tato nekázeň 

může vést k tomu, že obec bude nucena zvýšit poplatky za odpady. Chovejme se tedy všichni 

dle pravidel, přinese to užitek nám všem! 

Martin Mihulka 

Obecní lesy 

Tento rok jsme byli nuceni kvůli kůrovcové kalamitě vykácet les Na stránci. Těžba dřeva v tomto 

území byla velmi náročná a také nákladná. Část dřeva byla zobchodována firmou DrLes pana 

Drbohlava z Košťálova. Zbytek dřeva byl obcí rozřezán a připraven k prodeji místním občanům. Jsem 

velice rád, že se prodalo úplně všechno. Kompletní vyčištění plochy po kácení a nové zasazení 

plánujeme na jaro 2017. Díky finální dohodě s dobrovolnými hasiči, se na úklidu plochy budou také 

podílet a pomohou tak obci snížit finanční náročnost této akce. Předem děkuji všem, kdo se 

plánované brigády zúčastní. 

Vzhledem ke změnám na obecním úřadě nově spadají obecní lesy přímo pod 1. místostarostu M. 

Ježka. Pokud tedy budete potřebovat řešit problematiku lesů, obracejte se prosím přímo na něj.  

Telefonní kontakt je uveden na konci občasníku. 

  Michal Ježek 

Kulturní akce  

Jsme rádi, že i v roce 2016 se podařilo uskutečnit velkou řadu kulturních akcí. Kulturní akce pro nás 

jsou a nadále i budou velkou prioritou. Kde jinde bychom se mohli všichni sejít, probrat důležitá 

témata, dozvědět se něco nového nebo jen tak prohodit pár slov se sousedem. Obecní úřad děkuje 

každému, kdo se podílel na jejich přípravě.   

Nabídku kulturních akcí bychom rádi rozšířili. Abychom se dozvěděli, jaké akce v naší obci postrádáte, 

připravili jsme krátký dotazník, který najdete na konci občasníku. Budeme rádi, když ho vyplníte a 

odevzdáte. 

 



Setkání důchodců 

Letos proběhlo tradičně ve dvou termínech a to 22. 4. (s účastí cca 55 lidí) a 18. 11. 2016 (v téměř 

rodinném kruhu s účastí pouhých 35 lidí).  Je škoda, že na podzimním setkání byla účast tak nízká. I 

přesto se všichni velmi dobře bavili jak kulturním programem (Vzpomínání nad kronikou), tak 

následně u živé hudby, kterou zajistila skupina Elektrolux.  Budeme rádi, když se nás na příštím 

setkání sejde více.  

Bělská pouť 

Se konala o víkendu 21. – 22. 5. 2016. Je dobře, že přítomnost pouťových atrakcí, se opět stává 

tradicí. Díky občerstvení, které zajišťovali hasiči, se dobře bavili nejen děti, ale i dospělí. Z dětských 

atrakcí zvláště oceňuji bludiště s míčky, kde bylo bez problému možné „odložit“ své nejmenší a ty 

měly jen velmi malou šanci se dostat ven. Rodiče tak měli alespoň chvilku času si užít příjemnou 

atmosféru u stánku s občerstvením. Dospělí si jistě užili noční prodloužené jízdy na velkém „řetízáku“ 

s bonusovým točením pozpátku. Podle toho, že tyto jízdy byly vždy plně obsazené, věřím, že si pouť 

užijeme i příští rok. 

Zájezd do zábavního parku MIRAKULUM  

V sobotu 10. 9. 2016 se konal zájezd pro hasičské děti a jejich rodiče do zábavního parku Mirakulum 

v obci Milovice. Zájezdu se zúčastnilo více než 50 výletníků. Dvoupatrový autobus pana Říhy, který 

nás vezl tam i zpět, byl první velkou atrakcí.  Chvílemi jsem se bál, aby nám pan řidič neusnul, protože 

dole nikdo neseděl, kdežto nahoře bylo zaplněno do posledního místečka. V parném dni si zábavního 

parku do sytosti užili nejen děti, ale i rodiče. Jízda v bojovém vozidle pěchoty po tankodromu byl 

nevšední zážitek. Hledání své ratolesti ve spleti provazových žebříků, lan, vysutých lávek a 

podzemních chodeb bylo druhé velké dobrodružství. 

Výlov rybníka u Mazánků 

Na státní svátek 28. 10. 2016 se u 

Mazánkových konal výlov rybníka. 

Počasí bylo sice sychravé, ale Hančin 

skvělý svařák rozehřál jak účastníky, 

tak i mistry rybáře. Dle mého odhadu 

bylo chvílemi přítomno i 40 lidí. 

V přátelské atmosféře zahynulo více 

než 200 ryb a dostalo se ke svým 

zákazníkům dle přání, buď ve 

vykuchané podobě anebo v celku. 

Jednoznačným vítězem této akce však 

byly děti. Především ty menší, využili 

chvilkové nepozornosti rodičů 

oslabených svařákem a máchali se v kádích se studenou vodou až po ramena. Doufejme, že tato akce 

se stane tradicí a bude nám i nadále přinášet pohodovou příležitost se sejít. 

 

 



Vítání občánků 

Jsme rádi, že letos se opět mohlo konat přivítání nových občánků. Každý nový Bělák je pro naši obec 

velký dar, protože nám dává naději, že to co tu budujeme, bude sloužit dalším generacím, které tu 

budou moci žít své spokojené životy.  

 
15. 10. jsme mezi sebe přivítali, zleva: Jana Brože, Jindřicha Fišeru, Veroniku Lupačovou a Andreu 

Lupačovou, Viléma Kabelu 

Všechny děti dostaly hračku, knížky, bělskou pamětní medaili, malou finanční hotovost. Přejeme 

všem hodně zdraví, štěstí a správné vykročení do života. 

Vánoční besídka 

Tradiční příchod vánočního skřítka se uskutečnil 4. 12. 2016. Ještě 

než se dostavil, bylo pro 35 dětí s rodiči připraveno vánoční tvoření 

výrobků. Vyráběly se vánoční svícínky, řetězy, ozdoby a jiné 

dekorace. Nikdo se k ničemu nepřilepil, nic neshořelo, všechny děti 

skřítkovi zazpívali nebo řekli básničku a tatínkové probrali vše 

důležité při vynikajícím Plzeňském. Akce se tedy dá hodnotit po 

všech stránkách jako velmi dobře zvládnutá a přínosná.  

Vánoční koncert 

Obecní úřad připravil na 11. 12. 2016 vánoční koncert 

v našem kostele. Hrála a zpívala skupina Satori z Poniklé. I 

přes nižší účast (47 diváků), byl na konci potlesk tak 

mohutný, že Satori zazpívali přídavek. Po skončení 

koncertu zástupci obce pozvali hudebníky do zasedací 

místnosti na malé občerstvení. Promrzlým zpěvákům přišly 

vhod vynikající párky od p. Šulce, promrzlým zpěvačkám 



kromě párků i něco ostřejšího do čaje. Věřím, že příští rok nám bude počasí více přát a neodradí tak 

ty, kteří se alespoň na chvíli chtějí odpoutat od všedních starostí v předvánočním shonu.  

O dalších akcích, které pořádal SK Jívan Bělá nebo Dobrovolní hasiči Bělá se dozvíte v samostatných 

článcích. Obecní úřad tímto děkuje za jejich celoroční aktivitu. 

        Michal Ježek      

SK Jívan Bělá 

Rok 2016 byl pro Jivan rokem plným výzev a změn. První změnou byla změna v legislativě a to 

konkrétně s novým Občanským zákoníkem bylo nutné upravit stanovy klubu. Příprava stanov nebyla 

úplně jednoduchá, ale nakonec se povedlo výslednou verzi schválit na výroční schůzi klubu a i krajský 

soud v Hradci Králové schválil stanovy na první pokus!  

Jak již bylo řečeno, 12. 3. 2016 proběhla v zasedačce OÚ výroční schůze klubu. Vzhledem 

k odhlasovaným novým stanovám bylo provedeno i hlasování o vedení klubu. V pozici předsedy klubu 

byl potvrzen p. Zdeněk Fajfr a stejně tak byl potvrzen celý stávající výbor ve složení Beran Pavel, 

Beran Slavomír, Broul Jiří, Brožová Jana, Brož Jan, Brož Zdeněk, Foltýn Marek, Kovařík Petr, Ing. 

Mazánek František, Žalský Pavel a Ing. Žalský Tomáš. 

Během jara členové výboru a příznivci klubu dotáhli do úspěšného konce několikaletou proměnu 

sportovního areálu. Po rekonstrukci kabin, stánku a renovaci zázemí přišlo na řadu fotbalové hřiště – 

vzhledem k velkým suchům bylo vybudováno zavlažování. Příprava probíhala již od podzimu 2015 a 

to jak materiální, tak i legislativní. Abychom předešli budoucím možným problémům, bylo zažádáno o 

povolení čerpání vody z Olešky. Zni to jako jednoduchý úkol, který se ale proměnil v „papírový“ 

maratón na trase Bělá, Semily, Bělá, Hradec Králové, Semily a nakonec Bělá s povolením na čerpání!!! 

Vlastní stavba zavlažování proběhla v několika krocích, kde výsledkem jsou 4 rozprašovače a zvuk tčš-

tčš-tčš-tčš . . . rozléhající se do dáli. Pohled na stříkající vodu mnohé tak překvapil, že hrozilo i několik 

dopravních nehod . Na jaře bylo nezvykle docela vlhko, ale suchý konec léta a především v záři se 

zavlažování velmi osvědčilo. Nejsem zvyklý jmenovat, ale zde to musí zaznít – díky Franto! 

Dalším krokem k vylepšení areálu bylo postavení plechové garáže, která bude sloužit jako technické 

zázemí jak pro fotbalisty, tak pro hasiče. Již 

několik let se řešilo kam ukládat přibývající 

materiál obou spolků – různé překážky, cvičné 

terče, rozprašovače apod. Spolky se dohodli 

na podobě a rozměrech garáže a akci finančně 

zaštítila obec. Přípravu terénu pod garáž 

připravila osvědčená a stále se opakující 

skupina výboru a několik dalších příznivců. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stále ty samé, 

tak se dá těžko určit, zda v danou chvíli 

dobrovolně pomáhali za hasiče nebo fotbalisty 

. Vlastní garáž dovezl a postavil prodejce.  

Jarní část soutěže byla poměrně úspěšná a Bělá skončila na hezkém třetím místě. A to byl začátek 

dalších výrazných změn. Již delší čas se vědělo, že od nového ročníku budou platit nová pravidla FAČR 

(fotbalová asociace), která přinesou velké změny do organizace soutěže a hlavně do přestupních 



řádů. Šuškalo se to a zase ono a než se to doneslo až do Bělé, co vlastně platí, byl červenec. Nové 

předpisy zrušily možnost hostování hráče v jiném klubu, možný je jen přestup. To pro Bělou 

znamenalo velký problém, polovina týmu byla na hostování. Nebudu se tu rozpisovat o různých 

možnostech přestupů v červnu, byl červenec a výbor musel vyřešit, co dál. Situace byla jasná, 

chceme-li v Bělé fotbal udržet, musíme hráče nakoupit. Vlastní hráče v podobě dorostenců bohužel 

nemáme, takže jsme museli oslovit kluby, ze kterých jsme měli hráče na hostování. Jednání to 

většinou byla korektní, ale ne vždy jednoduchá. Hráčů je málo, takže se nikomu moc prodávat 

nechce. Ale „zvítězili“ jsme – na přelomu prázdnin jsme mohli prohlásit, že tým máme kompletní a 

můžeme v klidu vstoupit do nového ročníku. Tato akce sice „provětrala“ klubovou pokladnu, ale 

naštěstí jsme kupovali většinou mladé hráče, kde je předpoklad, že i nás odehrají více sezon anebo se 

investované finance vrátí jejich prodejem při odchodu.  

Vítězný boj na poli funkcionářském se asi tak nějak přenesl do kabiny. Stmelila se parta, která poctivě 

dvakrát týdně trénuje. Tréninky jsou velmi kvalitní, což přineslo do Bělé situaci nevídanou, kdy se po 

hřišti běžně prohání dvanáct, patnáct hráčů. To vše se projevilo i v přeboru. Po prvním trochu 

nešťastně prohraném utkání v Horní Branné se stalo něco neuvěřitelného. Přišla řada 11-ti utkání, 

které Bělá vyhrála a to v mnoha případech rozdílem třídy. Po podzimní části soutěže se Bělá vyhřívá 

na prvním místě s luxusním náskokem osmi bodů a vévodí všem tabulkám a statistikám. Dali jsme 

nejvíc gólů, víc jak 5 za zápas. Dostali nejméně gólů, méně než 1 za zápas. Máme i nejlepšího střelce. 

Tímto bych vás chtěl pozvat k návštěvě, protože fotbal je teď v Bělé úspěšný a hraje se tu opravdu 

pěkný fotbal. A když vás fotbal nebaví, přijďte si jen popovídat, možná vás překvapí kolik známých 

tam potkáte. 

Na závěr bych chtěl zase poděkovat. Nebudu jmenovat, určitě bych na někoho zapomněl, ale chtěl 

bych poděkovat všem, kterým není jedno, co se v Bělé děje. Poděkovat všem, kteří ve svém volném 

čase jdou a pomůžou. Fotbal je jednou z mála pravidelných akcí ve vsi a byla by velká škoda, kdyby tu 

měl zaniknout.    

Výsledková tabulka k 20. 12. 2016 

Pořadí Klub Zápasů Vítězství Remíza Prohra Skóre Body 

1. SK Jívan Bělá 12 11 0 1 64:10 33 

2. SK Jilemnice 12 8 1 3 46:13 25 

3. FK Přepeře B 12 8 1 3 36:20 25 

4. SK Studenec 12 7 1 4 48:30 22 

5. FC Lomnice B 12 6 2 4 50:36 20 

6. Sokol Stružinec 12 6 2 4 29:26 20 

7. Sokol Nová Ves 12 5 2 5 25:24 17 

8. FK Košťálov B 12 5 2 5 25:28 17 

9. Sokol Horní Branná B 12 5 2 5 18:39 17 

10. Sokol Bozkov B 12 2 3 7 24:53 9 

11. TJ Vysoké  12 2 1 9 19:41 7 

12. Sokol Mříčná 12 2 1 9 17:46 7 

13. TJ PONIKLÁ 12 1 2 9 16:51 5 

 

Tomáš Žalský 

 



SDH Bělá 

Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás seznámit s činností bělských hasičů v tomto roce.   

Jako každý rok jsme v lednu začali přípravami na ples a karneval konaný ve dnech 13. a 14. 2. v KD ve 

Svojku.  Hrála zde skupina Sonet z Košťálova pod vedením pana Jíny. Následující den se konal dětský 

karneval, kde pro děti zahrál pan Pastor z Vrchlabí. Účast na těchto akcích byla hojná. Další akcí 

našeho sboru bylo uspořádání okrskové schůze, která se konala 26. 2. v zasedačce obecního úřadu. 

Tuto schůzi navštívil i nově zvolený okresní starosta pan Arnošt Černý.  

Vlivem velkého deště a průtrže měla naše jednotka první výjezd 28. 5. a to na úklid komunikace u 

Poličanských a Kovaříkových. Začátkem měsíce dubna vypsala sousední obec Libštát výběrové řízení 

na prodej cisternové automobilové stříkačky.  Jelikož tato cisterna disponuje větší kabinou a lepším 

technickým stavem, naše obec jako jediný zájemce toto výběrové řízení vyhrála a za částku 71 000 Kč 

cisternu zakoupila. Naše stávající cisterna zakoupená z firmy Kolora, která v obci sloužila od 90. let, 

byla za nejvyšší nabídnutou částku ve výběrovém řízení prodána do Auto-moto klubu Nová Paka. 

Koncem května, kdy se konala v naší obci tradiční pouť za přispění atrakcí rodiny Rumlových, jsme 

zajišťovali provoz stánku s občerstvením.  11. 6. jsme zavítali s novou cisternou na okrskovou soutěž 

do již zmíněného Libštátu. Náš sbor soutěžil v kategoriích muži, ženy, mladší děti a přípravka.  

Na další akci jsme byli svoláni pomocí SMS  a obecní sirény dne 6. 7. Jednalo se o zásah na 

komunikaci mezi Bělou a Ústím u Staré Paky, kde spadl strom. S pomocí profesionálních hasičů 

z Jilemnice byla tato překážka rychle odstraněna a komunikace plně zprůjezdněna.  Týden poté 

následoval další ostrý zásah, tentokrát mezi obcemi Svojek a Tample, kde naše jednotka odklízela 

spadané stromy přes komunikaci.  

Jak sami vidíte, letošní rok máme napilno, a proto jsme vyjížděli 24. 8. opět k ostrému zásahu, 

tentokrát horšího charakteru, kdy šlo již o život. Jednalo se o zával osoby po zřícení štítové zdi při 

rekonstrukci mlýnu u Poličanských. Na místě zasahovaly také profesionální jednotky a byl přivolán i 

vrtulník záchranné služby.  

17. 11. uspořádala naše jednotka taktické cvičení v areálu DS Agro v Bělé, kde byl nacvičen případný 

zásah při požáru peletkárny. Simulovaný poplach byl vyhlášen sborům v našem okrsku z KOPIS 

Liberec pomocí SMS a sirén. Cvičení prověřilo akceschopnost jednotek a komunikaci pomocí 

radiostanic. Ani nestačil vychladnout motor u naší cisterny a hned druhý den odpoledne byl vyhlášen 

výjezd ke spadlému stromu přes komunikaci u Drbohlavů. Na místo dorazila i profesionální jednotka 

z Jilemnice, která pouze dohlížela na práci naší výjezdové jednotky.  

Tradičně každý rok před Vánoci vypomáhali naši členové při zavěšení vánočního osvětlení na strom 

před OÚ. Během podzimu se podařilo našemu sboru vybudovat garáž pod novými kabinami na 

uskladnění překážek a dalšího hasičského materiálu. 

Závěrem bych chtěl poděkovat členům našeho sboru za celoroční aktivitu a všem obyvatelům naší 

obce popřát hezké prožití vánočních svátků a do nového roku vše nejlepší. 

 

 



Hasičské děti 

V letošním roce se naši mladí hasiči zúčastnili těchto soutěží: 

Soutěž Umístění 

Mladší děti Přípravka 
Soptík Kundratice                                     7. místo          Přípravka – 2. místo 

Plamen Košťálov                                       7. místo - 

Okrsková soutěž Libštát                          2. místo          1. místo 

Soptík Košťálov                                         15. místo - 
 Družstvo A Družstvo B 
ZPV Bukovina                                            10. místo        17. místo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nejmladší hasiči, zleva: Kristýnka Bouchnerová, Míša Patzová, Michal Ježek, David Bandžuch, Eliška 

Srncová, Matěj a Kuba Mazánkovi (za sebou), Terezka Srncová a vpředu Mirek Lorenc 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mladí hasiči, zadní řada zleva: Adélka Kosinová, Marek Foltýn, Rozárka Podzimková, Majka Patzová; 

přední řada zleva: Kuba Mazánek, Eliška Srncová, Maruška Foltýnová, Kristýnka Bouchnerová, Lucka 

Žalská a Matěj Kosina 



Blahopřeji k výsledkům a dobré reprezentaci naší obce. Dále děkuji vedoucím dětí za jejich výbornou 

a náročnou přípravu.                   

Jiří Broul 

Myslivecký spolek Kavkázsko 

Vážení přátelé, i letos bych Vám rád sdělil prostřednictvím tohoto občasníku několik informací o 

myslivosti v naší obci. 

Často slýchávám, zpravidla od dříve narozených spoluobčanů, že tu máme málo zajíců, na polích už 

nejsou koroptve ani bažanti, a že tu jsou přemnožená divoká prasata, která všechno ničí. Bohužel tito 

lidé mají pravdu, je to tak! Na druhou stranu je ale také zapotřebí zamyslet se, nad příčinou změny 

druhů divoké zvěře v naší krajině. K těmto změnám dochází především díky novému modernímu 

způsobu zemědělského hospodaření a nám nezbývá nic jiného, než se snažit tlumit jeho dopad na 

volně žijící zvěř. 

 Je dosti jednoduché – a z počátku se to i nabízí – svádět na myslivce vinu přemnožených prasat a 

nedostatek drobné zvěře.  Zkusme se ale nad tím na chvíli zamyslet. Každý druh zvěře se vyskytuje 

tam, kde má dostatek potravy a bezpečný úkryt. Pokud jsme zde začali pěstovat kukuřici a řepku, 

připravili jsme tím vynikající podmínky pro rychlé přemnožení divokých prasat. Kukuřice, která se 

zaseje v dubnu a sklízí se zpravidla ke konci září, vytváří bezpečný úkryt a dostatek kvalitní potravy 

pro divočáky. Troufám si říci, že pokud by se tu tyto dvě plodiny přestaly pěstovat, tak bychom 

nemuseli řešit žádné škody způsobené divokými prasaty. 

Zajíců je tu málo, protože jim moderní technikou ničíme potřebné podmínky pro udržení populace. 

Dnešní zemědělské stroje mají mnohem větší záběr a po loukách a polích se pohybují daleko vyšší 

rychlostí, než tomu bylo dříve a tím jsou doslova likvidačními pro drobnou zvěř. Tolik asi ke změně 

druhů zvěře. 

V letošním roce se nám mimo spousty jiných věcí podařilo na přelomu prázdnin uspořádat tradiční 

Zvěřinové hody konané na myslivně v Libštátě. Na výběr bylo ze čtyř druhů hlavních jídel 

připravovaných našimi kuchaři a udili jsme také zvěřinové klobásy. Jsem rád, že i několik Běláků tuto 

akci svou účastí podpořilo. Příští rok je budeme opět pořádat, tak si Vás dovoluji pozvat už nyní.  

Koncem února nás čeká uspořádání přeboru republiky ve střelbě ze vzduchové pušky na lovecké 

terče, který se bude konat v Masarykově základní škole v Libštátě. O nejlepší umístění na této soutěži 

budou bojovat i některé z bělských dětí. Přeju jim pevnou ruku a dobrou mušku. 

Na závěr bych Vám všem rád poděkoval za Vaši přízeň a popřál Vám krásné prožití vánočních svátků a 

co nejvíce radostných chvil prožitých v naší přírodě. Lesu zdar! 

 Radek Hadinec 

Český svaz včelařů 

Vážení občané, dovolte mi upozornit vás na činnost základní organizace Českého svazu včelařů 

Libštát, která sdružuje včelaře několika obcí – Libštátu, Košťálova, Kundratic, Svojku, Čikvásek a Bělé. 

Bělští občané, kteří se věnují této činnosti, patří mezi pilíře naší organizace. Svou prací a milovanou 

zálibou v chovu včel přináší radost a uspokojení nejen sobě, ale i svému okolí, neboť na opylení 



rostlin se Včela Medonosná podílí zásadním způsobem. Včelám může pomoci i každý z Vás tím, že 

vysadí ve svém okolí rostliny, které jsou pro včely zdrojem nektaru a pylu. Za to Vám děkujeme. 

Letošní rok je pro včelaře z naší organizace významný. Dne 19. prosince 1926 došlo ke vzniku 

samostatného včelařského spolku na území Libštátu, Bělé, Svojku a Pohoří, oddělením od 

mateřského spolku v Lomnici nad Popelkou. Důvodem rozdělení byla velká územní rozloha a z toho 

plynoucí nesnadná ovladatelnost. Od té doby, a je to právě 90 let, je naše základní organizace 

samostatnou složkou Českého svazu včelařů. Toto významné jubileum jsme oslavili uspořádáním 

včelařské výstavy, která se konala letos v září v libštátském kině. Naším cílem bylo ukázat veřejnosti 

historii včelaření, dobové fotografie, historické vybavení, ale i moderní postupy a zařízení. Na 

organizaci a zajištění výstavy se nemalou měrou podíleli i včelaři z Bělé. Možnosti vidět výstavu 

využily třídy z mateřských i základních škol. Doufáme, že se nám tím podařilo a v budoucnu ještě 

podaří vzbudit zájem o chov včel mezi mládeží. 

Závěrem bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu Bělá za pozornost a pomoc poskytovanou naší 

organizaci. Určitě najdeme další možnosti spolupráce. Rovněž se blíží konec roku, a proto vám přeji 

za všechny včelaře pěkné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce. 

                                                                            Vladislav Nerad, jednatel základní organizace Libštát 

Z obecní knihovny  

V minulém roce při rekonstrukci Obecního 

úřadu dostala nový kabát i knihovna. Novým 

oknem jsou lépe osvíceny knihy v regálech, 

chodíme po nové podlaze, lépe se vyměňují 

knihy na novém pracovním stole.  Přestože 

regály s knihami byly zakryty fóliemi, po 

ukončení stavebních prací jsme museli vzít 

každou knihu do ruky a pečlivě otřít. A že těch 

knih je 1085. Z tohoto počtu je 69 knih 

naučných a zbytek je beletrie.  

Od letošního roku je v knihovně navíc k dispozici časopis D-test a Zahrádkář. A třikrát během roku 

přivážejí z okresní knihovny v Semilech putovní soubor knih, který vhodně doplňuje naše vlastní 

tituly. Každý putovní soubor obsahuje 55 nejžádanějších a nejnovějších publikací. Mezi knihami 

nechybí například Vlastimil Vondruška, Radka Třeštíková nebo Michal Viewegh.  

 Knihovna má 14 stálých čtenářů z řad dospělých. Bohužel zcela postrádáme děti, které zřejmě před 

knihou dávají přednost počítači nebo tabletu. V naší knihovně tak bez užitku leží rozsáhlý dětský 

fond. Mámy a tátové by měli svým dětem více číst a od malička u nich vzbuzovat lásku ke knize.  

Rádi přivítáme každého nového čtenáře. Knihovna je pro vás otevřena každou středu od 15.00 do 

17.30.  

 Helena Mervartová  

 



Setkání „není Bělá jako Bělá“ 

Dne 9. června se starosta obce Vladimír Svoboda a Jaroslav Podzimek zúčastnili setkání „Bělých“ 

v Bělé pod Pradědem v okresu Jeseník. Bylo to poprvé, kdy se zástupci naší obce takového typu 

setkání účastnili. Předchozí dvě setkání proběhla v Bělé pod Bezdězem. 

Na letošní setkání přijeli zástupci 11 z celkem patnácti Bělých v České republice. Např. Bělá nad 

Svitavou, nad Radbuzou, pod Bezdězem, u Jevíčka, Horní a dolní Bělá (Plzeň), Česká Bělá (Havlíčkův 

Brod), Rohovládová Bělá (Pardubice) a další. V pátek 10. 6. dopoledne jsme se zúčastnili výletu na 

„Červenohorské sedlo“ a odpoledne na místním fotbalovém hřišti probíhaly soutěže 4 členných 

družstev, večer pak následovala taneční zábava. Toto setkání bylo zajímavé i poučné. Běláci si 

vzájemně předávali své poznatky a zkušenosti, své radosti i problémy. 

V sobotu, 1. října k nám v pozdních večerních hodinách přijela na návštěvu delegace cca 30 lidí 

z České Bělé. Spolu s Vladimírem Svobodou jsme je provedli po obci a nakonec skončili v hostinci „U 

dubu“, kde jsme při harmonice společně příjemně poseděli. 

Setkání „Bělých“ by mělo v dalších letech pokračovat a věříme, že se z naší obce najde více zájemců 

zúčastnit se tohoto setkání.   

Jaroslav Podzimek 

Praktické informace pro majitele kotlů na pevná paliva – povinné 

kontroly kotlů 

Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva musí být provedeny nejpozději do 31. 12. 2016. Tuto povinnost 

pro majitele kotlů na tuhá paliva ukládá zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů (dále i „zákon o ochraně ovzduší“). Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona 

o ochraně ovzduší je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 

300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva 

roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle ustanovení § 41 odst. 15 zákona o 

ochraně ovzduší musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016. Zákon to říká přesně, ale 

co si já jako běžný občan mám pod tímto představit? Dali jsme dohromady nejčastěji kladené dotazy 

k tématu revize kotlů a zjistili jsme pro vás odpovědi, které vám pomohou se s touto legislativou 

vyrovnat. 

1. Otázka: Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?  

Odpověď: Pokud máte kotel na tuhá paliva, jehož příkon je 10 až 300 kW včetně napojení na 

teplovodní soustavu, jste povinen do 31. 12. 2016 zajistit provedení první kontroly vašeho kotle.  

2. Otázka:  Kdo je oprávněn provádět kontrolu kotle?  

Odpověď: Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem 

oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Seznam oprávněných osob pro zajištění technické kontroly 

technického stavu a provozu kotle je možné získat u jednotlivých výrobců kotlů na jejich webových 

stránkách nebo lze využít seznam odborně způsobilých osob, který je průběžně doplňován o nově 

proškolované osoby výrobci kotlů na odkaze http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php, který je uveden 

na webových stránkách Hospodářské komory. Oprávněná osoba by se měla prokázat dokladem, kde 

http://www/


bude uvedeno – název a sídlo výrobce, identifikační údaje o oprávněné (proškolené) osobě, seznam 

typů spalovacích stacionárních zdrojů ke kontrole, dobu platnosti oprávnění.  Důležité je ověřit 

autorizaci na daný kotel a požadovat potvrzení o provedené kontrole.  

3. Otázka:  Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého výrobce? 

Odpověď: Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená výrobcem, pokud jsou konstrukčně 

podobné kotlům vyráběným tímto výrobcem.  

4. Otázka:  Musím protokol o provedené kontrole předložit do konce roku 2016 na obecní 

úřad? 

Odpověď: Doklady o provedené kontrole kotle nemusíte předkládat, ale musíte je uchovávat pro 

případnou kontrolu ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V našem případě 

pracovníkovi Městského úřadu v Semilech.  

5. Otázka: Co se stane, pokud na výzvu obce s rozšířenou působností nepředložím protokol o 

kontrole?  

Odpověď: Fyzické osobě lze za tento přestupek uložit pokutu do výše 20.000,- Kč. Právnické osobě a 

fyzické podnikající osobě lze za správní delikt uložit pokutu do výše 50.000,- Kč. 

6. Otázka: Jak zjistím příkon mého kotle?  

Odpověď: Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v kcal. Pozor výkon 

kotle není stejná hodnota jako příkon, který požaduje zákon! Příkon kotle zjistíte jednoduchým 

výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností v procentech x 100 (například 24 kW : 80 x 100 = 

30 kW příkon). Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete 

v návodu k instalaci a obsluze. 

7.  Otázka: Vztahuje se na kotel v záruce zakoupený v loňském nebo letošním roce povinnost 

zajistit provedení kontroly?  

Odpověď: Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které byly 

nainstalovány v letošním roce.   

8. Otázka: Nahradí doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle na tuhá paliva zprávu 

o provedení čištění a kontroly spalinové cesty nebo zprávu o revizi spalinové cesty?  

Odpověď: Nenahradí. Nezaměňujte kontrolu technického stavu a provozu kotle na tuhá paliva, 

vyžadovanou dle zákona o ochraně ovzduší, za kontrolu spalinové cesty prováděnou dle vyhlášky č. 

34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která je prováděcím předpisem zákona o 

požární ochraně. Pokuty za přestupky a správní delikty, pokud je spalinová cesta provozována 

v rozporu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ukládá a 

vybírá hasičský záchranný sbor kraje.  

Alena Mihulková 

 

 



Významná jubilea našich občanů 

Svoboda Jiří (60 let) Brož Jaroslav (70 let) 

Válková Lenka (60 let) Brožová Zdenka (70 let) 

Žalská Jitka (60 let) Mazánek František (70 let) 

Mihulková Maří (65 let) Paulů Ludmila (75 let) 

Mihulka Jaroslav (65 let) Piryová Libuše (75 let) 

Šimůnek Pavel (65 let) Hadinec Josef (80 let) 

Brož Antonín (70 let) Nosková Stanislava (85 let) 

 
Jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a spokojenosti do dalších 

let. 

V letošním roce nás navždy opustily 

 Marie Fajfrová († 31. 1. 2016) 

 Marie Morávková († 14.2.2016) 

 Marie Mádlová († 11.11.2016) 

Věnujme jim tichou vzpomínku. 

Další informace z obecního úřadu 

Výzva pro nezaměstnané 

Obecní úřad Bělá tímto vyhlašuje záměr zaměstnat člověka, který je dlouhodobě evidován na úřadu 

práce. Předmětem zaměstnání by byly údržbové, úklidové, opravné a pomocné práce pro obecní 

úřad. Místo výkonu zaměstnání – katastrální území obce Bělá. Případní zájemci se mohou hlásit u 

starostky na OÚ v úředních hodinách, nebo mimo ně telefonicky do 31. 1. 2017. Po individuálním 

posouzení zájemců zastupitelstvo rozhodne o zřízení pozice. Těšíme se na budoucí spolupráci.  

Fotodokumentace života v Bělé 

Obecní úřad by touto cestou chtěl poprosit spoluobčany, kteří by byli ochotni poskytnout digitální 

fotografie zachycující akce, které probíhali v obci v roce 2015 – 2016. Tyto fotografie by byly použity 

pro webové stránky, kroniku a další potřeby obce. Pokud by měl někdo zájem stát se foto 

dokumentaristou života v Bělé, nechť se obrátí na starostku. Na podmínkách spolupráce se určitě 

dohodneme. Předem děkujeme. 

Kontakty na občany 

Obecní úřad by rád zefektivnil a zrychlil komunikaci směrem k občanům. V dnešní době 

elektronických komunikací je stále levnější a hlavně rychlejší poslat email,  SMS nebo zatelefonovat, 

než psát dopisy. Pokud chcete dostávat důležité informace (např. termíny velkoobjemového 

kontejneru, pozvánky na kulturní akce, změnu úředních hodin aj.) elektronickou formou, vyplňte 

v dotazníku na konci občasníku Váš kontakt.  

Poskytnuté informace budou sloužit pouze k elektronické komunikaci s občany a nebude s nimi 

nakládáno jinak.  Jejich poskytnutí je zcela dobrovolné. Předem děkujeme. 



Zákaz podomního prodeje výrobků a služeb 

Připomínáme, že je stále v platnosti vyhláška zakazující podomní prodej výrobků a služeb na území 

naší obce. Pokud by někdo z vás ať už pod nátlakem nebo nevědomky podepsal kupní smlouvu od 

podomního prodejce, je tato smlouva na základě vyhlášky neplatná. Obec vás tímto, alespoň 

částečně chrání před tzv. podomními šmejdy. 

Zákaz volného pobíhání psů 

Vyhláška zakazující volné pobíhání psů je stále v platnosti. Pokud ji někdo nebude opakovaně 

respektovat, bude obec postupovat následujícím způsobem: 

1. Slovní upozornění 

2. Písemné upozornění doporučeným dopisem 

3. Postoupení vyřízení přestupku na přestupkovou komisi do Lomnice nad Popelkou, která 

rozhodne o peněžitém trestu (v rozsahu 5 000 – 30 000 Kč) 

Pokud vás volně pobíhající pes obtěžuje nebo ohrožuje, pořiďte fotografii z dané situace. Fotografii 

zašlete emailem nebo přineste vytištěnou na obecní úřad. Výrazně tak zefektivníte vyřízení přestupku 

a uložení trestu. 

Michal Ježek 

Pozvánka na závod kočárků 

Srdečně všechny zveme na 6. ročník celorepublikových Závodů kočárků, které se konají na více než 53 

místech v ČR, SR, Polsku ve stejný den a stejný čas. Letos jsem  se rozhodla uspořádat závody kočárku 

i v Libštátě u domu s pečovatelskou službou. 

Jedná se o soutěž rodičů s kočárky v rychlochůzi na 100 kroků, kde rodiče budou závodit ve třech 

kategoriích, na závěr budou odměněny výherci krásnými cenami. Dále máme připravené soutěže i 

pro starší děti, kteří už nesedí v kočárku. 

Kdy: 23. dubna 2017 od 14.30 hod (registrace soutěžících) 

Kde: u Domu s pečovatelskou službou v Libštátě 

Cena zápisného: 50 Kč/kočárek 

Výtěžek ze závodů kočárků půjde na podporu Jakuba Pecky z Libštátu, který trpí svalovou dystrofií. 

Aby to nebylo málo, tak pan Josef Chuchlík, přislíbil dar ve výši částky, která se vybere. 

Přijďte podpořit dobrou věc a užít si plno srandy! 

Jana Fejfarová 

 

 

 



Důležité a potřebné informace pro občany 

Telefonní čísla 
Alena Mihulková – starostka 
Vše co se týká obce a obecního úřadu 

775 203 677 

Ing. Michal Ježek – 1. místostarosta 
Kabelová televize, lesy, rozhlas, veřejné osvětlení, hřbitov 

777 775 047 

Ing. Tomáš Žalský – 2. místostarosta 
Obecní komunikace, pozemky, dětské hřiště, komunikace se 
spolky 

603 854 869 

Ing. Martin Mihulka 
Vodovod, odpadové hospodářství 

731 003 400 

Nahlášení požadavku na protažení obecní 
cesty 

775 203 677 
603 854 869 

Nahlášení poruchy kabelové televize 775 203 677 
777 775 047 

Nahlášení požadavku na vývoz kontejneru 
s tříděným odpadem 

775 203 677 
731 003 400 

Porucha vodovodu 
Technicky zajišťuje Karel Zajíc st. 

775 203 677 
725 332 083 

E-mail a www stránky 

Obecní úřad Bělá 
Vyřizuje starostka, případně místostarostové 

bela.sm@worldonline.cz 
bela.sm@tiscali.cz 

Internetové stránky obce Bělá 
Úřední deska, aktuality z obce, historie, fotogalerie 

www.belasm.cz 

Termíny 
Úřední hodiny obecního úřadu Středa: 15:00 - 18:00 

Odvoz kontejneru se směsným odpadem 
Černý kontejner 

Středa v cca 16:00  

Odvoz kontejnerů s tříděným odpadem 
Kontejnery na PET lahve, papír a sklo 

Dle naplnění 

Veškeré informace naleznete i na internetových stránkách obce www.belasm.cz. Pro všechny případy 

doporučujeme si tuto stránku vystřihnout a ponechat si pro použití v případě potřeby.  

 

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A MNOHO ZDRAVÍ A 

ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE 2017 VÁM PŘEJÍ ZASTUPITELÉ OBECNÍHO 

ÚŘADU Z BĚLÉ 

 

mailto:bela.sm@worldonline.cz
mailto:bela.sm@tiscali.cz
http://www.belasm.cz/
http://www.belasm.cz/


Příspěvky z řad občanů 
Jsem rád, že i občané přispívají svými články do našeho občasníku. Věřím, že se to stane tradicí i do 

dalších let. Články posílejte na emailovou adresu obecního úřadu Bělá, děkuji.  

Informace a názory uvedené v této rubrice se mohou lišit od názoru OÚ Bělá. Proto je OÚ bere na 

vědomí, ale distancuje se od nich! 

Michal Ježek 

Zamyšlení: Proč tu chceme kravín? 

Již nějakou dobu mezi občany koluje informace o možné výstavbě velkokapacitního kravína v Bělé. 

Zemědělství je třeba v 21. století podporovat, obzvláště živočišnou výrobu, ale vidíme-li, že se běžně 

obilím topí, neprodané pečivo se sype do „bioplynek“ a mléko s masem se dováží z Polska, chceme 

ho podporovat v takovéto míře i u nás v Bělé? 

Společnost DS, která by měla tuto stavbu provozovat, již v naší obci má bioplynovou stanici, o které 

se před její výstavbou velice diskutovalo a ke které se nakonec obec, respektive tehdejší obecní 

zastupitelstvo kladně přiklonilo. Na plenární schůzi nám zástupci společnosti DS velice atraktivně 

prezentovali především výhody této stanice, např. dle mého názoru nesmyslné vytápění OÚ a školy 

přebytkovým teplem (vybudovat 400m dlouhý teplovod přes soukromé pozemky – pro obec finančně 

neúnosné) nebo jistotu nových pracovních míst pro naše občany (kolik bělských občanů pracuje na 

BPL, ví asi každý). Co nám opravdu dnes „bioplynka“ a její provoz přináší a v čem nám vadí, suďme 

sami. 

Pro stavbu velkokapacitního kravína na 460ks dobytka zástupci obyvatel, tedy bělští zastupitelé, kteří 

jistě hájí názor svých občanů, zatím vycházejí vstříc. Proto se zamýšlím nad tím, co nás k tomu vede? 

Asi nová pracovní místa pro občany Bělé, denně čerstvé mléko, nebo snad ještě něco jiného? 

Pěstování kukuřice nad našimi domy, kterou krávy k dojivosti nezbytně potřebují nebo velmi 

frekventovaný svoz plně naložených traktorů a kamionů píce ze společností DS Agro Košťálov a DS 

Agro Libštát k nám do Bělé, nebo snad zápach kravína, který typicky k vesnici patří? 

Když se podíváme pár let do minulosti, tak v Bělé přibylo několik zaměstnavatelů – „brambůrkárna, 

peletkárna, bioplynka“, ale kolik našich občanů našlo práci a dnes pracuje v těchto podnicích? Proto 

mě napadá otázka, kolik Běláků bude mít zájem o práci v kravíně, o práci sedm dní v týdnu?  

Přeji Vám všem spokojené Vánoce a do nového roku zdraví, lásku a peníze, protože když budete mít 

peníze, koupíte si téměř vše. 

                          Martin Hadinec 

 

 

 

 

 



Dotazník 
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na obecní úřad do 31. 1. 2017. 

V papírové formě odevzdávejte: 

 Do schránky, která je umístěna na pravé straně před vstupem do obecního úřadu  

 V úřední hodiny přímo na obecní úřad 

 Poštou na adresu: OÚ Bělá, Bělá 142, 514 01 Jilemnice 

Dotazník je umístěn i na internetových stránkách (http://www.belasm.cz).  

Vyplněný elektronické formě zasílejte na email: 

bela.sm@worldonline.cz 

 

Kontaktní údaje sloužící pro předávání důležitých informací elektronickou formou: 

Předání údajů je zcela dobrovolné. Obecní úřad je v žádném případě nebude poskytovat 3. osobě či subjektu.  

Stačí nám kontakt na jednoho občana vždy z jednoho č. p., samozřejmě je možné poskytnout i více kontaktů. 

Povinné je pouze č. p. domu v případě, že se rozhodnete dotazník vyplnit dále. 

 

Č. p. domu:………………  Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………… 

 

Email:……………………………………………………………………… Telefonní číslo:…………………………………………… 

 

Kabelová televize a internet:  

Ze současné programové nabídky sleduji následující programy (zakřížkujte): 

□ Eurosport     □ Discovery     □ CS Film 

Mám zájem o internet přes kabelovou televizi (u domů, kde není televizní přípojka, lze realizovat 

bezdrátově): 

□ ANO     □ NE 

Podrobnosti naleznete v článku Kabelová televize a internet. 

 

Kulturní akce:  

Jaká kulturní akce Vám v obci chybí (prosím krátce popište): 

 

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

Obecní úřad tímto děkuje za vyplnění a odevzdání dotazníku. Vyhodnocení dotazníku bude 

provedeno během února 2017.  

http://www.belasm.cz/
mailto:bela.sm@worldonline.cz

