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Odchod pana starosty a změny v zastupitelstvu
Je pro mě velice těžké začínat občasník touto
zprávou, ale po nás všechny to byla tak těžká a
velká rána, že to ani jinak nejde. Dne 4. 5. nás
navždy opustil pan starosta Vladimír Svoboda.
Dovolte mi abych se pokusil alespoň trošku
ohlédnout za touto smutnou událostí.
Pan starosta, a toto označení mu právem patří,
zůstane navždy zapsán jako starosta s velkým S. Za
celý svůj život toho pro obec Bělou a její občany
udělal velmi mnoho. Jeden celý občasník bych mohl
věnovat tomu o co všechno se zasloužil a jistě bych
ještě na něco zapomněl. Každý z nás si jistě
vzpomene na jeho konkrétní činy, které pozitivně
ovlivnili naše životy. Já jsem měl tu čest s ním
spolupracovat jen poměrně krátký čas a musím říci,
že jsem se toho od něj mnoho naučil a je škoda, že
mu nebylo dopřáno, aby nám toho ze svých
zkušeností předal více.
Co je však na tom všem smutném, alespoň
trochu pozitivní je, že s námi v zastupitelstvu do
poslední chvíle velmi úzce spolupracoval a předával
nám své zkušenosti. Aktivně se podílel na plánování

dalších akci a záměrů na rok 2017. Bylo na něm vidět, že i po změnách, které v zastupitelstvu nastaly,
ho tato činnost naplňovala a bavila. Téměř každou středu se za námi zastavil a ptal se co se aktuálně
děje. Věřím, že pokud vidí to, že v jeho úsilí pokračujeme i nadále, tak je šťastný a ví, že jeho
celoživotní práce nebyla marná a bude dále rozvíjena.
Na místo pana starosty nastoupila Eva Kovaříková a stala se řadovou zastupitelkou. Aktivně se
ujala práce i přes svém těhotenství a přípravu na novou roli matky. K 30. 6. na veřejném
zastupitelstvu rezignoval na funkci zastupitele Ing. Jaroslav Podzimek, který byl zároveň i předsedou
finanční komise. Vystřídala ho Lucie Podzimková, která pokračuje i jako předsedkyně finanční komise.
Stalo se tedy, že ženy mají v zastupitelstvu přesilu.
Michal Ježek

Zprávy z OÚ za 2017
Z kraje roku byla provedena inventarizace majetku obce, kde se hodnota majetku navýšila o
916.103,70 Kč. Podařilo se nám konečně doplatit půjčku u Raiffeisen bank na bytovku, což nám
umožnilo zrušit zástavy obecního majetku na katastru. Obec tak bude mít možnost v dalších letech
využít více finančních prostředků pro realizaci dalších projektů.
V červnu proběhla konečná kontrola na hospodaření a chod obce z krajského úřadu. Vše bylo
v pořádku, a tak výsledek zprávy zněl “bez závad“. Byl také zkalkulován výsledek nákladů jednotlivých
poplatků za rok 2016 a došlo k stanovení nové výše poplatků na rok 2017. Poplatky zůstávaly ve
stejné výši, jako v předchozím roce, tedy:
•

Vodné 26,- Kč / m3 (včetně 15 % DPH). Pro občany je poskytována sleva 5,- Kč / m3 a cena po
slevě je ta 21,- Kč / m3. Vodné máme oproti ostatním obcím velice cenově příznivé.

•

Poplatek z odpadů 500,-Kč / osoba / rok

•

Kabelová televize 1.500,- Kč / č.p. / rok

V roce 2017 jsme poskytli tyto finanční výpomoci: SK Jívan 20.000,- Kč; Myslivecké sdružení
Kavkázsko na střelecký kroužek 3.000,- Kč; zdravotně postižení z Libštátu 5.000,- Kč; Včelaři 5.000,Kč, MŠ Libštát na besídku za každé dítě trvale hlášené v Bělé 200,- Kč. V rozpočtu máme každoročně
vyčleněno ještě pro přímé náklady materiální a režijní povahy pro SK Jívan 10.000,- Kč; dobrovolným
hasičům 50.000,- Kč; na dětské akce 50.000,- Kč a na SPOZ (činnost kulturní komise, včetně přání
jubilantům) 50.000,- Kč. Snažíme se tímto co nejusilovněji podporovat sdružení a organizace, které
působí v obci, nebo která naši občané navštěvují, abychom zvýšili kvalitu a možnosti našeho
společného soužití.
Podařila se provést rekultivace skládky pod hřbitovem za cenu cca 70.000,Kč, kde jsme splnili dávný slib našeho pana starosty p. Pechovi, a věřím, že by
z toho měl velkou radost. Hřbitovní odpad se nyní vhazuje do černého
kontejneru u cesty pod hřbitovem. Dokončila se renovace pískovcového Ježíše
v márnici, kde bylo provedeno i zlacení. Dílo se velmi povedlo, což můžete
posoudit sami na obrázku.

S firmou DS Agro jsme si upřesnili pořadí protahovaných obecních cest při zimní údržbě
komunikací v obci Bělá. Pro zimu 2017 / 2018 firma DS Agro navyšuje cenu těchto služeb oproti
předchozím letům o 50,- Kč / hod. Zároveň jsme nastavili novou službu o zajištění protahu
soukromých cest až k obydlí trvale hlášených občanů, tak aby nikdo nebyl omezen sněhovou
nadílkou. Tato služba je obcí poskytována zdarma. Pro občany bez trvalého bydliště je zpoplatněna.
Podařilo se opravit cestu kolem pana Válka až ke kovárně, kde se zrekonstruoval i mostek. Akci
provedla firma DS Logistic za nabídkovou cenu 163.350,- Kč včetně DPH. Na této opravě jsme se
domluvili společně se sousední obcí Svojek a celou akci jsme financovali na půl. Od rodiny Válkových
přišel moc pěkný děkovný dopis, který nás moc potěšil. Bývalý pan starosta urputně 5 let
bombardoval České dráhy o odkup cesty k Rulcovým. V tom jsme usilovně pokračovali a konečně se
pohnuly ledy a v tuto chvíli máme podepsanou smlouvu, která už bude vložena na katastr, a za
75.000,- Kč bude konečně cesta patřit obci.
V letošním roce jsme podali celkem 6 žádostí o dotace. Výsledek předčil naše očekávání:
•

Byla nám přidělena dotace z fondu LBC na 5 zásahových obleků ve výši 59.418,- Kč, které již slouží
našim hasičům. Hasiči letos také podstoupili školení práce s motorovou pilou a mohou tak
vyjíždět k zásahům při pádech stromů.

•

Získali jsme dotaci z fondu LBC na obnovu vodovodu ve výši 1.140.000,- Kč, celkový náklad byl
v částce 2.235.109,- Kč bez DPH. Ze třech nabídek byla vybrána nejlevnější nabídka, kterou
předložila firma KrVak s.r.o. Ta už má všechny zásadní práce hotové a na jaře již dokončí jen
terénní úpravy. Ve středu obce směrem na hoření konec bylo vyměněno kompletně celé vedení,
čímž byla opravena nejporuchovější část vodovodu.

•

Dostali jsme dotaci z fondu LBC na opravu kapliček ve výši 135.765,- Kč. Dotaci použijeme na
kapličku v poli naproti Bucharovým a kapličku pod hřbitovem. Obě jsou ve velice špatném stavu a
plánovanou opravou, která proběhne hned z jara, bude jejich životnost prodloužena pro další
generace.

•

Byla nám přidělena dotace z fondu LBC přes Mikroregion Pojizeří na opravy komunikací ve výši
196.114,- Kč. Akce se skládala ze 4 etap: asfaltový potah k Morávkovým, úprava cesty k vodojemu
recyklátem, oprava propustku a odtokových žlabů směrem k Bucharovým a penetrační nástřik
prasklin na vybraných komunikacích. Celkový náklad byl 494.285,- Kč.

•

Bohužel nám nebyla přidělena dotace z fondu LBC na opravu „Zlodějky na Kavkázsku“. Pokusíme
se ji podat opět v dalším rozhodném období.

•

Podali žádost o dotaci na zastřešení všech 3 stanovišť odpadového hospodářství v Bělé v celkové
výši 330 343,- Kč. Výsledek dotace není doposud znám.

Celkem jsme zatím získali na dotacích 1.531.297,- Kč, což navyšuje původní rozpočet obce schválený
na rok 2017 o plných 35 %.
Od firmy Ekokom jsme pořídili dotované sady tašek na třídění do domácností. Náklad na jednu
sadu byl 42,23 Kč a do každé domácnosti je poskytnuta zdarma. K vyzvednutí jsou na obci. Možná, že
jste si všimli černé popelnice s otvorem umístěné před bývalým obchodem. Tato popelnice nám byla
poskytnuta zdarma a slouží na vyhazování použitého kuchyňského oleje. Vzhledem k neutěšenému

stavu odpadového stanoviště pod budovou OÚ byla instalována kamera v hodnotě 18.466,- Kč.
Kamera je provozována ve zkušebním režimu a od té doby se situace na odpadovém hospodářství
velice zlepšila. Letos jsme museli 3x za sebou uskutečnit sběr velkobjemového odpadu. Tím se
podařilo uklidit v podstatě neřízenou skládku pod obecním úřadem a odvézt velkoobjemový odpad i
od občanů. Stálo nás to dohromady cca 30.000,- Kč. Změnili jsme frekvenci vývozů odpadů: černé
kontejnery jsou odváženy týdně, žluté na plasty budou nově odváženy každých 14 dní, papír a sklo
každý měsíc.
Příští rok na nás čeká spousta práce. Budeme pokračovat v obnově vodovodu, začneme
narovnávat nesoulad na komunikacích s vlastníky pozemků, budou se opravovat kapličky, zastřešovat
odpadová stanoviště, pokusíme se podat opět maximální množství žádostí o dotace, budeme chtít
vyměnit vývěsky u obce a instalovat novou informační tabuli u hřbitova, provést úpravu kurtu, zavést
osvětlení do částí obce, kde vznikají novostavby a spousta dalšího potřebného. Pokorně přiznávám,
že ne vždy se vše podařilo, někdy je to s úřady jako boj s větrnými mlýny. Učíme se za pochodu a
snažíme se vše vyřešit co nejrychleji.
V březnu jsme schválili zadání změny č.2 Územního plánu Bělá, do něhož byly zapracovány
požadavky celkem od 10 subjektů. Poté bylo vypsáno výběrové řízení na realizaci této zakázky. Ze
třech nabídek byla vybrána ta nejlevnější za cenu 148.300,- Kč, kterou předložila firma Atelier
proREGIO s.r.o. z Brna. Na základě písemné dohody celou zakázku uhradí Firma DS Agro, která svým
zájmem vyvolala zpracování této změny. Zatím došlo k těmto úkonům:
-

předání a převzetí díla 1. etapy změny č.2 ÚP Bělá

-

doručení vyhlášky návrhu změny č.2 ÚP Bělá a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
zveřejněno na webových stránkách

-

jednání dotčených orgánů

Po informativní schůzce s Odborem územního plánování v Semilech, bude nyní probíhat jednání s
dotčenými orgány, které dali své připomínky písemně. Proces bude zdlouhavý. O dalším vývoji vás
budeme pravidelně informovat.
Na začátku roku nás bylo 262 a nyní nás je 274 Běláků. V tomto roce se narodilo celkem 8 nových
občánků: 5 kluků a 3 holky. Konstatuji, že se letos v Bělé na hořením konci rodí samé holky a na
dolením jen kluci. Zajímavý úkaz a návod pro rodiče, pokud budou chtít příště potomka opačného
pohlaví 😊. Jsem na obci už 20 let, ale za tu dobu se zde tolik dětí během jednoho roku ještě
nenarodilo. Je to velké požehnání pro naši obec. Pokud tu budou zůstávat mladí, zakládat zde své
rodiny a přivádět potomky na svět, pak máme o budoucnost naší malebné vesničky postaráno. Každý
trvale hlášený občan v Bělé pro obec přináší do rozpočtu ročně určitou část peněz, které se
vypočítávají z daní a přepočítávají na hlavu trvale hlášeného v obci. Tyto finance pak umožňují,
abychom si zde mohli opravit cesty, vyvézt odpady, večer svítit, spravovat hřbitov, vodovod, udržovat
spolky, financovat jejich existenci a spoustu dalšího potřebného, třeba jako velice povedenou
adventní neděli, kde se nás sešlo na 140. Dokud si udržíme svoji samosprávu, budeme si o těchto
penězích sami rozhodovat kam půjdou a co si z nich pořídíme. Bohužel je velký administrativní tlak
státu na to, aby se obce slučovaly do větších celků. Zatím se nám to daří ustát a být sice malou, ale o
to osobitější vesničkou. Čím více nás Běláků bude, tím líp. Spousta lidí zde bydlí, ale nejsou zde
přihlášeni k trvalému pobytu. Prosím, zvažte vaše přehlášení do Bělé z důvodů, které popisuji výše.
Možná vás to přesvědčí. Pokračujme v odkazu, který nám tu zanechal bývalý pan starosta. Budoval

tuto vesničku celým svým srdcem a jistě by si přál to, co si přejeme všichni, aby Bělá fungovala a lidé
zde byli spokojení a šťastní. Věřím, že to vidí a má z toho radost.
Ráda bych poděkovala oběma místostarostům za to, s jakým úsilím a zodpovědností vykonávají
svoje povinnosti. Martinovi Mihulkovi za to, že udržuje náš vodovod v chodu a zvelebuje ho spolu s
Karlem Zajícem, který se stará i o osvětlení. Alence Šulcové za obětavou a časově velice náročnou
práci v sociální komisi. Kromě toho, že navštíví každého jubilanta, ještě zvládne přípravy
společenských akcí. Všem zastupitelům a zastupitelkám, že si najdou vždy čas pro potřeby obce.
Manželům Piryovým, kteří se starali celý rok o vysekávání hřbitova a zeleně a vždy ochotně pomohli
OÚ i s jinými pracemi. Jardovi Mullerovi za pomoc s obecní údržbou. Helence Mervartové –
knihovnici, za to, že každou středu čeká s otevřenou náručí na pravidelné čtenářky. Markétě
Bandžuchové za úklid na obecním úřadě. Děkuji všem, co si udělali čas, když bylo potřeba.
Do nového roku vám přeji dobrou náladu, protože s ní je život veselejší, štěstí, protože s ním je život
lehčí a zdraví, protože bez něj nestojí život za nic!
Alena Mihulková

Vodovod – ohlédnutí za rok 2017
Letošní rok byl v životě našeho vodovodu průlomový. Podařilo se nám uskutečnit 2 zásadní akce,
díky nimž se nám daří částečně kontrolovat provoz vodovodu a snížit náklady na opravy a čerpání
vody.
Největší a historicky nejdražší akce od výstavby je výměna části
potrubí v oblasti centra obce. Celá akce začala už v únoru, kdy
Odbor životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje vypsal
dotaci na Program vodohospodářských akcí. Jelikož víme o
kritických místech vodovodu, oslovili jsme díky referencím od firmy
KrVaK Horní Branná projektanta pana Stříže z Turnova o
vypracování projektu. Prošli jsme kritická místa a vzhledem ke
krátkému termínu podání žádosti a vážnosti stavu, jsme se rozhodli
pro rekonstrukci potrubí v centru obce. Po velice rychlé podpoře
Tomáše Žalského se zajištěním geodetických prací a perfektní
přípravě žádosti Alenou Mihulkovou nám Liberecký kraj uznal dotaci
do maximální výše a to 1.140.000,- Kč. Projekt se nám podařilo
vysoutěžit s firmou KrVaK Horní Branná, díky nejnižší nabídce a to
2.200.000,-Kč. Při této akci byla vyměněna hlavní rozvodná trubka,
šoupata, hydranty a šoupata k přípojkám. Objevili jsme i
nezdokumentované šoupě k Ježkovým, bohužel až tím, že při
přepojení na novou trubku jim netekla voda. Firma velice rychle
zareagovala, přípojku renovovala a prakticky druhý den po zjištění
se vodoměr u Ježkových opět vesele točil 😊. Nyní je již potrubí
vyměněné, ještě nás na jaře čeká doladit chybějící zeminu, označení
šoupat a samozřejmě papíry.
Tímto bych chtěl všem občanům, jejichž pozemků se
rekonstrukce dotkla, poděkovat za vstřícnost a ochotu.

V případě nedostatků při vracení terénu do původního stavu nebo jiných neobvyklých zjištění nás
neváhejte kontaktovat. I přes podzimní deštivé počasí firma KrVaK odvedla šetrnou a profesionální
práci.
Druhá zásadní akce je osazení vodojemu kontrolním a
zabezpečovacím zařízením od firmy Jablotron. Zde nám pomohl
Michal Ježek s návrhem efektivního a cenově přijatelného řešení,
které nám umožňuje komunikaci s vodojemem prostřednictvím SMS
zpráv a přístupu na webovou aplikaci. Díky tomu nám vodojem
automaticky hlásí spoustu informací, např.: neoprávněné vniknutí
včetně fotografie, potíže s chlorátorem, kriticky nízkou hladinu vody
ve vodojemu atd. Přes internet se potom můžeme podívat co se
konkrétně děje a odhalit tak problém dříve, než dojde voda ve
vodojemu
Další důležitá akce v tomto roce byla instalace druhé, záložní
nautily do vrtu. V případě poruchy hlavní nautily můžeme jednoduše
přepnout na druhou nautilu a v klidu se věnovat opravě druhé.
Akce pro rok 2018:
•

Dodělání kontrolního a zabezpečovacího systému ve vrtu
(možnost
spustit/vypnout
čerpadlo
vzdáleně
přes
internet/telefon, automatické přepínání čerpadel, zabezpečení
objektu)

•

Instalace pulzního vodoměru na výstup z vodojemu (informace o
okamžité spotřebě vody v obci)

•

Příprava projektu rekonstrukce přečerpávací stanice u pana Jíry

•

Pokud nedopadne
přečerpávací stanice

•

Zlepšení a zrychlení informovanosti občanů o vzniklé havárii

žádná

dotace,

realizace

rekonstrukce

Martin Mihulka

Kabelová televize a internet
Tento rok byl pro naší kabelovou televizi přelomový. I na základě vyhodnocení dotazníků od
občanu jsme se rozhodli, že do zařízení, které tu existuje již téměř 20 let, zainvestujeme a celou
kabelovku tak zrekonstruujeme a připravíme pro zavedení internetu.
Nejprve jsme vyměnili provozovatele a servisní organizaci. Bohužel stále se zhoršující přístup firmy
Katroservis nás k tomu donutil. Po dlouhých vyjednáváních, kdy jsem musel i vyhrožovat právníky,
soudy a policí, jsme se nakonec vcelku po dobrém rozešli. V červnu tak převzala provozování firma
KabelSat z Křižanovic, která zajišťuje nákup a distribuci jednotlivých televizních kanálů. Ve stejný čas
začala veškeré servisy zajišťovat firma Tomas Group z Turnova, což se velmi brzy projevilo, protože
reakční doba v případě servisní události se rapidně zkrátila. Navíc jsem nechal udělat celkovou údržbu

všech úsekových zesilovačů (domečky, které jsou umístěny po obci), protože jejich stav byl velmi
špatný.
Díky výše popsaným změnám se mi
otevřela možnost, zahájit již zmiňovanou
celkovou rekonstrukci. Ta probíhala ve 3
etapách. Nejprve došlo ke kompletní výměně
základnové stanice, která zjišťuje vysílání
všech programů do celé obce. Nově použitá
technologie umožňuje i v budoucnu velmi
pružně reagovat na změny vysílacích norem a
kódování. Tato etapa byla dokončena na konci
června a zajistila novou nabídku televizních
programů. Celkový náklad byl 202.200,- Kč.
Obr.: Mraveniště přímo v několika domečcích
V naší kabelové televizi jsou tak k dispozici tyto stanice: ČT1, ČT2, ČT24, ČT 4 Sport, Prima, Óčko,
Nova, Nova Cinema, Prima Cool, Barrandov, Déčko / ČT Art, Prima Zoom, Prima Max, Prima Love,
Óčko Star, Barrandov Plus, Kino Barrandov, Šlágr, RTM plus, JOJ Family, Nova Action, Nova 2, Nova
Gold, Relax, Rebel, Prima Comedy Central, Disney channel, Eurosport, O2 TV free, Nova Sport 1, Joj
Cinema, Nova Sport 2 a CS Film.
Druhá etapa spočívala v rekonstrukci všech úsekových zesilovačů (tzv. domečků). Tato etapa byla
časově nejnáročnější a také nejdražší. Nejprve firma Tomas Group změřila současný stav, pak navrhla
celkové řešení a následně vše realizovala. Jelikož se jedná o velmi drahou a speciální technologii,
došlo při jejím shánění k velkému časovému skluzu. Dle původních plánů měla být tato etapa
dokončena do konce září, ovšem realita byla taková, že skončila až na konci listopadu. I přes toto
časové zpoždění jsem velmi rád, že se tato část bez velkých obtíží podařila realizovat a děkuji tímto i
všem občanům za shovívavost a trpělivost. Z naplánovaných 8 pracovních dní, kdy vždy přes den
kabelovka neměla jít, protože zrovna probíhala zmiňovaná rekonstrukce, se firmě Tomas Group
podařilo nakonec vše stihnout za 5 pracovních dní. V rámci rekonstrukce domečků jsme zprovoznili
tzv. zpětný kanál, který je nutnou podmínkou pro zavedení internetu. Tato etapa ve výsledku stála
457.634,- Kč.
Třetí etapa spočívala v zavedení internetu do kabelové televize. Tuto část rekonstrukce realizovala
firma p. Vlčka, který se zároveň stal provozovatelem internetu v naší kabelové televizi. Pan Vlček
nejprve postavil stožár, který je umístěn vedle vodojemu na obecním pozemku. Na tento stožár
instaloval potřebné technické vybavení zajišťující bezdrátové připojení celé naší obce na nejbližší bod,
kde je již vysokorychlostní optický kabel (hora Kozákov). Vybudování tohoto páteřního spoje
v celkové výši 90.000 Kč po dohodě s obcí finančně pokryl p. Vlček. Dalším krokem v této etapě, bylo
zřízení tzv. CMTS, což je základnová stanice pro internet, která byla umístěna na obecní úřad do
místnosti s kabelovou televizí. Náklady ve výši 130.000 Kč na její realizaci zaplatil obecní úřad. Toto
byl poslední krok celé rozsáhlé, finančně i časové velmi náročné rekonstrukce kabelové televize.
Nic tedy již nebránilo tomu, aby byli zkušebně napojeny 2 domy k internetu. Stalo se tak 13.12.
Záměrně byly vybrány objekty na nejzazších částech obce (česnekové hospodářství u Mihulkových a
dům M. Foltýna v Polsku). Vše proběhlo v pořádku a nyní je p. Vlček již připraven připojovat další
zájemce o internet.

Jak jsem již avizoval na obecních stránkách a v informačních SMS, p. Vlčkovi jsem předal seznam
všech zájemců s kontakty, aby jim mohl zavolat a dohodnout se na konkrétním termínu připojení. P.
Vlček vás bude kontaktovat v prvním týdnu roku 2018 a dohodnete se již na podrobnostech. Jak již
bylo popsáno v minulém občasníku, obecní úřad hradí veškeré náklady spojené se zavedením
internetu do hlavní zásuvky v objektu. Stále platí i nabídka p. Vlčka, že po dobu, kdy Vám běží
výpovědní lhůta u současného poskytovatele internetu, p. Vlčkovi neplatíte. Doporučuji tedy dát
výpověď u současného poskytovatele, tak abyste souběh staré a nové smlouvy co nejvíce
minimalizovali. Internet bude nabízen za těchto podmínek (měsíční platba včetně DPH):
o rychlost 10 Mbit – 350 Kč
o rychlost 25 Mbit – 470 Kč
o rychlost 40 Mbit – 590 Kč
Věřím, že tímto krokem zlepšíme přístup našich občanů ke kvalitnímu a rychlému internetu. Pokud by
měl o internet zájem i někdo další, neváhejte se na mě obrátit. Pokud byste ke kabelovce nebo
internetu potřebovali nějaké další informace, nebo jste měli poruchu, prosím obracejte se také na mě
nebo na starostku ať můžeme co nejdříve sjednat nápravu.
Michal Ježek

Obecní komunikace
Jak již bylo avizováno v minulém občasníku, některé nápady, co opravit nebo vylepšit, jsme měli již
v loňském roce. Ne všechny se podařilo zrealizovat, ale za to přišly jiné akce, které byly potřebnější
nebo zkrátka vyplynuly z každodenního života. Jako první bych zmínil aktualizaci zimní údržby, kdy
proběhlo upřesnění plánu pro vyhrnování cest. Tento akt sjednotil podmínky zimní údržby pro
všechny občany trvale žijící v Bělé, a to v podobě protažení cesty k domu bez rozlišení, zda je obecní
nebo soukromá.
Po několika letech odkladů a jednání se povedla dokončit rekonstrukce cesty k Válkovým. Jednalo
se o společnou akci se Svojkem, kdy se obě obce podělily o celkové náklady. Cesta byla zpevněna
navezeným frézovaným asfaltem, dále byly usazeny tři svodnice, sběrná šachtice se svodem do
potoka a byl rozšířen propustek pod cestou. Práce provedla firma DS Logistic.
Další plány nám ovlivnily vypsané dotace na rekonstrukce cest. Jednalo se o dotaci z fondu
Libereckého kraje (LBC) přes Mikroregion Pojizeří na opravu cest a komunikací, kde byla vysoká
pravděpodobnost získání dotace. Mikroregion se rozhodl, že podpoří pět nejmenších obcí spolku,
kam Bělá patří. Druhou možností byla možnost žádat přímo z fondu LBC. V poměrně krátkém čase
jsme se museli rozhodnout, na co žádat. Výhodou těchto dotací bylo, že šlo žádat na rekonstrukce
stávajícího, a ne na nové stavby, kde by bylo nutné doložit projektovou dokumentaci. Přímá dotace z
LBC nám nedopadla, ale dotace přes mikroregion se opravdu podařila, kdy po rozdělení dotace na
pět obcí připadlo na Bělou necelých 200 000,- Kč. Obec dodala potřebných padesát procent na
spoluúčast a oslovila firmy s cenovou poptávkou. Nejnižší cenu na vyhotovení prací dodala firma DS
Logistic, a tak byla vybrána pro realizaci. V těchto několika předchozích větách je bohužel skryto
mnoho papírování a mnoho času. Dotace je vypsána v zimě a k vlastní realizaci se dostanete na
podzim, kdy je ideální stavební počasí pryč. Letošní podzim opravdu stavění nepřál, a tak jsem velmi
rád, že se vše podařilo dokončit. Opravila se cesta k Morávkovým, kde byl položen nový asfaltový

Obr.: Pokládání asfaltu na cestě k Morávkovým
povrch s rozšířením pro kontejnery na odpady. Dále byly opraveny odvodňovací žlaby na cestě do
„Polska“. K vodojemu byla zpevněna příjezdová cesta a v podstatě na všech asfaltových obecních
cestách byla provedena výsprava prasklin asfaltovou emulzí se štěrkovým posypem tzv. Turbem. Tato
oprava se povedla o nádherném slunečném prodlouženém víkendu, kdy to bylo na podzim snad
jediné vhodné počasí pro tuto činnost. Poslední akcí byla oprava rozpadajícího se čela propustku pod
Bucharovými, kde vzhledem k počasí budou provedeny terénní úpravy až na jaře.
Vzhledem k úspěšnosti v žádostech o dotace se také některé věci musely odložit, protože na
některé nezbyly potřebné peníze a některé se zkrátka nestihly. Odložena byla např. cesta od splavu
ke hřišti nebo majetkoprávní vyrovnání u cesty na Svojek. Z tohoto důvodu proběhla jednání s p.
Chuchlíkem, kde byla domluvena záchranná rekonstrukce komunikace tak, aby nám ještě pár let
vydržela provozuschopná. Firma DS opravila největší díry, obec opravila komunikaci od křižovatky po
slepičárny „Turbem“.
Co se týče pozemků, tak se po několika letech podařilo dotáhnout odkup drážního pozemku pod
cestou k Rulcovým. U vodojemu proběhlo vytyčení vlastnické hranice s následnou žádostí o opravu
zákresu hranic v mapě katastru. Žádost je nyní na katastru a probíhá doplnění dle požadavků
katastru. U paní Poličanské byl vyhotoven geometrický plán pro směnu mezi ní a obcí. Veřejností
užívaná cesta ke hřišti přechází do majetku obce, část obecní cesty s plotem do majetku Poličanských.
Po dokončení této směny by měly navazovat další majetkoprávní kroky, které obec potřebuje pro
plánované akce. Bohužel toto vše je běh na dlouhou trať, kdy při práci v neuvolněné funkci na to
zkrátka není tolik času, jako má nějaký úředník na městě, který se věnuje problému 8 hodin a 5 dní v
týdnu. Ale z velké části je to i o rychlosti rozhodování úřadů, například u Poličanských nyní čekáme
cca 2 měsíce na rozhodnutí stavebního úřadu o dělení pozemků.
Co nás čeká příští rok? Nebudu tu moc plánovat, protože letošní rok ukázal, že je to hodně o
vypsaných dotacích, a to nejen v oblasti komunikací. A v případě úspěchu dotace musíme mít volné
finanční prostředky na spoluúčast. Takže jen krátce zmíním cestu od splavu ke hřišti s parkováním,

opravu části „Zlodějky“ a z dlouhodobého hlediska narovnání majetkových poměrů pod obecními
cestami. Ať se to týká cesty na Svojek anebo několika žádostí občanů, „že by to s obcí dali rádi do
pořádku“.
Tomáš Žalský

ODPADY
Letos jsme největší problém měly s odpadovým hospodářstvím pod obecním úřadem. Vzhledem
k tomu, že bylo povoleno odkládat železo na volnou plochu, docházelo k odkládání nejen železného
šrotu, ale i jiného typu odpadů. Železný šrot se tak v krátké době změnil v neřízenou skládku, která
nejen že hyzdila, ale byla i nebezpečná. Obecní úřad se rozhodl tuto situaci vyřešit celkem radikálně.
Objednali jsme celkem 3 velkoobjemové kontejnery a za velké pomoci p. Piryho a p. Mullera jsme
prostor celého hospodářství nechali uklidit. Zároveň byl odvezen i veškerý železný šrot a nyní je již
přísně zakázáno odkládat ho do těchto prostor. Železný šrot bude od občanů vybírán formou
„železné neděle“, o přesném termínu Vás budeme informovat. Nyní je již prostor pro odpady pod
obecním úřadem v mnohem lepším stavu, a i díky ukázněnosti našich občanů se tento stav daří držet
dlouhodobě, za což všem děkujeme. Prostor kolem kontejnerů je hlídán kamerou, která je zatím
provozována ve zkušebním režimu. Pro pytle na tříděný odpad byla zbudována provizorní klec.
Prosíme občany, aby do této klece házeli jen pytle s tříděným odpadem. Je přísně zakázáno zde
odhazovat pytle se směsným odpadem.

Obr.: odpadové hospodářství před úklidem

Obr.: odpadové hospodářství po úklidu

Došlo také k podstatným změnám v třídění odpadů. Systém jsme výrazně zjednodušili, především
v oblasti plastů a kartonů od nápojů. Nyní je možné všechen plast a kartony od nápojů třídit do
žlutého kontejneru, podrobnosti dále. V současné době máme v naší obci k dispozici tento platný
systém třídění odpadů:
Žlutý kontejner – plasty
ANO patří sem: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a
kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Patří sem i kartonové obaly od džusů, vína, mléka a
mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. Pěnový
polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE nepatří sem: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a
jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Modrý kontejner – papír
ANO patří sem: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy.
Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.
Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
NE nepatří sem: celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr),
uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé
platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír,
ale do popelnice!
Zelený kontejner – sklo
ANO patří sem: bílé i barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů.
Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
NE nepatří sem: Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla
nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako
sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
Šedý pytel – plechovky od potravin
Pytle si je možné vyzvednout na obecním úřadě. Je to v současné době jediný pytel, který se na
tříděný odpad na obci vydává.
ANO patří sem: konzervy a plechovky od potravin.
NE nepatří sem: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek.
Černý kontejner – směsný komunální odpad
ANO patří sem: zbylý domovní odpad, který nelze vytřídit.
NE nepatří sem: nebezpečný odpad, stavební odpad, teplý popel.
Čím více toho vytřídíme, tím více ušetříme na poplatcích za odpady. I díky svědomitému třídění
jsme na letošní rok nemuseli zvýšit cenu za odvoz odpadů, protože nárůst ceny za odvoz směsného
odpadu jsme pokryli příjmy z třídění. Děkujeme všem, kdo třídí!
Aby bylo třídění ještě jednodušší,
zakoupila obec praktické tašky na
tříděný odpad. Každá domácnost si
může sadu tašek vyzvednou zcela
zdarma na obecním úřadě.
Upozorňujeme,
že
veškerý
hřbitovní odpad patří do černého
kontejneru umístěného na křižovatce
pod hřbitovem!

V příštím roce se dozvíme, jestli jsme uspěli s žádostí o dotaci na zastřešení odpadových
hospodářství. Dotaci jsme podali na základě projektu, který nám vypracovala firma Schrama
z Lomnice nad Popelkou. Pokud dotace dopadne, zrealizujeme zastřešení všech tří stanovišť. Zároveň
budou zbudovány kóje pro jednotlivé kontejnery, včetně instalace osvětlení. Pro pytle na tříděný
odpad chceme realizovat uzamykatelné klece. Zde je malá ukázka z projektu:

Obr.: kontejnerová stání

Obr.: uzamykatelné klece na pytle s tříděným odpadem
Samozřejmostí bude příští rok přistavení velkoobjemového kontejneru pod obecní úřad (na jaře a
na podzim) včetně svozu nebezpečného odpadu. Zrealizujeme také „železnou neděli“. O všech
termínech Vás budeme včas informovat.
Michal Ježek

Rozhlas
Stav našeho obecního rozhlasu není uspokojivý, proto proběhl v září generální servis celého
zařízení včetně zajištění dokumentace současného stavu. Firma Bártek Rozhlasy, která tuto akci
prováděla nám zároveň doporučila rozšíření počtu tlampačů. Současný stav je silně poddimenzován.
Proto musí být rozhlas tak nahlas a v některých místech je pak hlášení slyšet z několika stran
najednou, což způsobí, že hlášení není rozumět. Rozšíření by stálo 170.000,- Kč. Pokusíme se na něj
sehnat dotaci. Pokud byste zjistili nefunkčnost rozhlasu, prosím ihned mi to nahlaste.
Abychom alespoň trochu vylepšili situaci s rozhlasem, zakoupili jsme v červnu nadstavbu rozhlasu
MK FLORIAN za cenu 93.314,- Kč, která nám umožnila rozesílání informačních SMS, naplánování
hlášení na přesný čas včetně několikerého opakování a uložení hlášení přímo na web obce. Pokud by
měl někdo další zájem dostávat informační SMS, napište mi nebo se zastavte na OÚ. Děkujeme.
Michal Ježek

Obecní lesy
Špatná situace s kůrovcem v české republice zasáhla i naší obec. V roce 2016 jsme kvůli ní museli
vykácet les na Stránci (pod cestou na hřiště). Tento les byl ve velmi nepřístupném terénu, takže těžba
nebyla tak výnosná. Obec se proto rozhodla snížit náklady na úklid a znovuzalesnění. Požádali jsme
hasiče o pomoc při úklidu po těžbě. Hasiči se na úklid sešli celkem 2 soboty a společnými silami jsme
uklidili více jak polovinu plochy. Obec zajistila občerstvení ve formě piva a párků na opékání. Tímto
děkuji všem, kdo se této akce zúčastnili. Zbytek plochy uklidila firma DrLes z Košťálova, stejná firma
provedla i osázení a následnou údržbu.
Podařilo se zřídit funkci hospodáře obecních lesů. Od 1. 1. 2018 tuto činnost bude vykonávat pan
Radek Hadinec. Věřím, že i tato spolupráce zlepší stav našich lesů.
Michal Ježek

Veřejné osvětlení
Docházelo k postupné výměně starých sodíkových výbojek za úsporné LED žárovky. Upravili jsme
dobu svícení tak, aby se svítilo již na první ranní vlak, který jede na hoření zastávce. I v dalším roce
budeme dále pokračovat v postupných výměnách za LED žárovky. Zároveň bych rád vyměnil ovládací
část, která řídí spínání osvětlení tak, aby osvětlení svítilo jen v dobu, kdy je to nutné. Aby automaticky
sledovalo úroveň světla a dle něho se zapínalo, což opět pomůže ušetřit finanční prostředky.
Michal Ježek

Kulturní akce
Jsme rádi, že i v roce 2017 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
spolkům SK Jívan a SDH Bělá a každému, kdo se podílel na jejich přípravě.
Zimní závody v Dolcích
Letošní zima byla příznivější z pohledu sněhu, a tak se mohly dne 5. 2. konat závody ve sjezdu na
pekáčích, sáňkách a podobných strojích. Bohužel letos nás nenavštívil Krakonoš, i přes to se na startu
závodů sešlo přibližně 25 dětí s rodiči. Občerstvení ve formě svařáku, piva, čaje a opékání párků
zajišťovali hasiči.

Pálení čarodějnic
Je tradicí, které nemůže chybět. 30. 4. odpoledne bylo vše připraveno, čarodějnice, která byla
oblečena dle poslední socialistické módy seděla na vrcholku improvizované hranice. Přesně o půl
deváté, došlo k zapálení hranice a během několika málo minut, již plameny začaly olizovat gumáky
naší čarodějnice. Od jisté smrti ji neuchránily ani téměř ideální míry 110 – 70 – 120. Naštěstí nikdo
jiný neuhořel atak se dá konstatovat, že akce byla úspěšná.
Setkání důchodců
Proběhlo tradičně ve dvou termínech a to 2. 6. (s účastí cca 60 lidí) a 24. 11. 2017 (s účastí 55 lidí).
Při prvním setkání si všichni zasoutěžili v poznávání domů v Bělé ze starých fotografií. Nejvíce bodů
v této soutěži získala paní Milada Rulcová a stala se tak její vítězkou. Vyhrát sice nemohl každý, ale
každý si odnesl diplom za účast. Při podzimním setkání jsme promítali DVD se zpracovanými fotkami
z Bělé a okolí. Historické fotografie zapůjčil p. Prokop, zpracování zrealizoval p. Fejfar z Libštátu.
Promítání trvalo něco málo přes hodinu a všichni si při něm zavzpomínali na časy, kdy družstvo bylo
hlavním zaměstnavatelem zdejších občanů. Pokud by měl někdo další zájem o zakoupení DVD, může
se obrátit buď přímo na p. Fejfara anebo na OÚ.
Bělská pouť
Se konala o víkendu 10. – 11. 6. 2017. Opět se nám podařilo zajistit účast atrakcí, které
provozovali Rumlovi ze Staré Paky. Občerstvení zajišťovali hasiči. Na této akci byl poprvé použit
plynový gril, který zakoupila obec pro tyto příležitosti. Šťavnaté masíčko z Jatek Bělá mistrovsky
připravené hasiči na tomto grilu chutnalo všem.
Doufejme že i příští rok se nám podaří zajistit pouťové atrakce. Rumlovi avizovali, že vzhledem
k EET (Elektronická Evidence Tržeb) vůbec nevědí, jestli tuto živnost budou provozovat. Věřím, že
nějaký způsob najdeme.
Dětský den
Proběhl na fotbalovém hřišti dne 25. 6. Akce se zúčastnilo 34 dětí, které si při pěkném počasí užily
spousty atrakcí jako bylo skákání v pytli, lezení po laně, střelba ze vzduchovky, stříkání ze džberovky
aj. Každý si odnesl něco malého na památku. Odpoledne jsme zakončili týmovým přehazováním
papírových kuliček na kurtu a hromadnou přetahovanou, kde se připojili i někteří rodiče. Lano to
vydrželo, děti a dospělí také.
Slavnostní rozsvícení stromu a zahájení adventního času
I na základě dotazníku, který jsme distribuovali minulý rok, jsme se rozhodli letos pojmout vánoční
koncert trošku jinak. Obecní úřad připravil na 3. 12. 2017 zahájení adventního času. Od 17 hodin
probíhal vánoční koncert v kostele, kde zpívala skupina Satori z Poniklé. V kostele bylo více jak 100
diváků a dalších 40 bylo ještě venku, protože se dovnitř nevešli. Po skončení koncertu proběhlo
slavnostní rozsvícení krásně ozdobeného vánočního dvoj stromu před obecním úřadem. Na strom
bylo za velkého úsilí podpořeného vysokozdvižnou plošinou zapůjčenou od firmy Rydval z Lomnice
nad Popelkou navěšeno celkem 180 m LED řetězu a rozsvícení se povedlo na první pokus. Následoval
malý ohňostroj a pak již občerstvení, které bylo pro občany zcela zdarma. Svařák tekl proudem,
chutný ovar jsme nestíhali krájet a koláčky mizely přímo pod rukama. Jsme velice rádi, že se nás na
této akci sešlo téměř 140. Je dobře, že i v předvánočním hektickém čase jsme si všichni našli chvilku

se sejít a „poklábosit“ o čemkoliv se sousedy a přáteli. Věřím, že jsme tímto položili základ nové
tradici, která se bude každý rok opakovat.

Vánoční besídka
Tradiční příchod vánočního skřítka se uskutečnil 10. 12. 2017. Po mírných rozpacích, kdy na
začátku bylo přítomno jen asi 15 dětí s rodiči a v zasedací místnosti nešla elektrika, se nakonec vše
podařilo. Dorazilo ještě dalších 10 dětí s rodiči, takže zasedačka obecního úřadu byla skoro plná.
Elektriku jsme vyřešili prodlužovacím kabelem připojeným v přízemí. Vyráběly se vánoční svícínky,
řetězy, ozdoby a jiné dekorace. Všechny děti skřítkovi zazpívali, řekli básničku anebo jen ukázaly, jak
dělá kravička nebo pejsek. Nakonec si všechny děti dle tradice pustily ořechovou skořápku se svíčkou
v lavoru s vodou. Kombinace zapálených svíček a lavoru plného vody přiváděla některé děti skoro do
transu, protože se mohly zároveň máchat ve vodě a při tom zapalovat svíčky.
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
Tam kde Jívan na podzim skončil, tedy na prvním místě v tabulce, úspěšně navázal na jaře. Na
rozjezd zvládl dvě nepříjemná utkání na umělé trávě v Lomnici nad Popelkou – 1:0 s Horní Brannou a
4:3 s Lomnicí B. Umělka není náš oblíbený povrch, ale byla z toho dvě vítězství, a především s domácí
Lomnicí byla výhra hodně cenná. Počasí dovolilo odehrát další zápasy již na trávě a na naší hře to bylo
znát. Výkon se zlepšoval, výhry přibývaly a byly většinou velmi přesvědčivé. Doma 2:0 s Vysokým nad
Jizerou, 5:1 v Mříčné, 8:3 s Přepeřemi, v té době s druhým celkem tabulky. Následovala těžší výhra
2:0 v Nové Vsi, doma 6:0 s Bozkovem B a asi nejtěžší výhra jara „proti všem v čele s rozhodčím“ 1:0
ve Studenci. Další výhra 6:1 s Košťálovem potvrdila jistotu prvního místa a postup do B-třídy. Po
závěrečném hvizdu rozhodčího vypukly oslavy postupu a slavilo se řádně a dlouho. Další utkání se
mělo hrát v Jilemnici v té době s druhým celkem tabulky. Bohužel Jívanu se rozpadla sestava, že nebyl
schopen složit tým ani z náhradníků. Ač z naší strany byla snaha zápas přeložit, domácí na tuto
variantu nepřistoupili. Asi i vidina jistých tří bodů a možnost postupu z druhého místa sehrály určitou
roli. A tak vrchol jara v podobě zápasu prvního s druhým se nekonal – Jívan se rozhodl k
nepopulárnímu kroku a k zápasu vůbec nenastoupil. Následovala kontumace 0:3 a pokuta, ale

Obr.: SK Jívan se svými věrnými fanoušky
předešlo se pokažené náladě z prohry v „devíti“ v poli, a i případnému zranění. V dobré náladě jsme
nastoupili k utkání s Poniklou, v tréninkovém tempu přišla výhra 14:0. Po skončení zápasu převzal náš
tým POHÁR PRO VÍTĚZĚ OKRESNÍHO PŘEBORU ZA ROK 2017. Historický okamžik pro bělskou kopanou
– historicky první postup do vyšší soutěže 1. B třídy. Poslední utkání jara sehrál Jívan ve Stružinci.
Výhrou 4:1 potvrdil svoje kvality a roli mistra. V ročníku 2016/2017 Bělá prohrála pouze první utkání v
Horní Branné a pak ještě zmiňovaná kontumace v Jilemnici, žádná remíza a 22 výher.
Vždy po ukončení soutěže pořádá Jívan tradiční fotbalový turnaj. Poslední léta turnaj bohužel trpěl
nedostatkem týmů a především hráčů. Z tohoto důvodu jsme letos přistoupili k radikální změně a
pokusili se uspořádat turnaj v minikopané. Hrálo se za účasti osmi týmů, ve dvou skupinách a
následně o umístění. Hraje se na půlku hřiště, na malé branky, a to dvě utkání najednou. I když se
zpočátku projevily některé „porodní“ bolesti, tak se akce v celku podařila a především ukázala, že je
to cesta správným směrem. Jestliže budeme chtít turnaj udržet, tak se budeme muset poučit z
letošních chybek, a hlavně na turnaj dostat více diváků.
Po mnoha letech vylepšování areálu jsme v letošním roce dospěli do fáze provozní a udržovací.
Proběhla úprava jámy na kompostování posekané trávy ze hřiště. Byl opraven nájezd pro sekačku nad
jámu a rozšířen plot okolo. Byly opraveny nahnilé lavičky a vyspravena lepenková střecha na kiosku. V
této souvislosti bych chtěl znovu apelovat na všechny, především rodiče dětí. Vysvětlete dětem, že je
zakázáno lézt na střechy – jsou prkenné s lepenkovou krytinou. Při každém vylezení na střechu
dochází k poškození lepenky a následnému zatékání do objektu, ať již se jedná o kiosek, střídačky
nebo podium.
1.B – třída: Z různých důvodů bylo jisté, že na podzim nebude ze základní sestavy hrát Nýdrle,
Beran T., Simonides a pravidelně nebude ani brankář Šir. Před začátkem soutěže bylo nutné tým
doplnit. Do Jívanu přišly posily z Libštátu, L. Beran a brankář Jakubíčko, z Košťálova M. Kosina a z
Nové Vsi Huráň a Špidlen. Tým se značně obměnil a na sehrání bylo poměrně málo času. Další

změnou byla změna hracího času. Tradiční čas v sobotu od 17:00 byl pro nás jako nováčka soutěže
zapovězený. Na výběr bylo v neděli od 17:00 anebo v sobotu od 14:00. Vybrali jsem si sobotu, což
znamenalo např. poslední podzimní zápas od 11:00. K prvnímu utkání přijel Bozkov A – tým zvyklý na
vyšší soutěže. A bohužel přijel také náš „oblíbený“ rozhodčí, který nás na jaře „šmiknul“ ve Studenci.
V konfrontaci se silným týmem jsme obstáli, bohužel rozhodčí ne, a tak po neodpískané penaltě,
kterou viděli úplně všichni jsme prohráli 0:1. V Plavech jsme prohráli 6:4, s Jilemnicí přišel první bod
1:1 a pak jsme již neprohráli. Se Smržovkou remíza 2:2, v Lučanech jsme vyhráli gólem v poslední
minutě 3:2, doma se Železným Brodem 7:2, v Horní Branné remíza 2:2, v Libštátě/Košťálově remíza
1:1, s Jabloncem nad Jizerou výhra 5:2, v Albrechticích trochu se štěstím remíza 4:4, s Držkovem
výhra 6:2, v Harrachově i s autobusovým zájezdem fanoušků výhra 5:1 a na závěr výhra s Roztokami
3:1. Na to, že jsme ani jeden zápas neodehráli v předpokládané základní sestavě, je podzimní
výsledek spíše z říše snů. Rotace hráčů v sestavě byla z různých důvodů neuvěřitelná a trenéři měli asi
hodně neklidných nocí. Ani ten největší optimista asi neočekával, že po podzimní části budeme na
krásném 3.místě. Noviny jsou toho důkazem, kde v podstatě po každém zápase je o Bělé psáno
velkým tučným písmem.
Jako každoročně bych vás chtěl pozvat na fotbal. Přijďte fandit mezi fanoušky – naše řady se
každoročně rozšiřují. Přijďte se pobavit se známými, přijďte s dětmi na dětské hřiště. Přijďte nám
pomoct – do stánku, či s další činností – nejsme uzavřená společnost, rádi mezi sebou někoho nového
uvítáme. Není to jen o fotbalu, o práci, ale také třeba o dobrém pocitu, že se něco povedlo.
A na závěr tradiční poděkování. Poděkování všem, kteří něco dělají, kteří pomáhají a kterým není
jedno co se v obci děje. Děkuji také všem sponzorům, bez nichž by to nešlo: firmám Strombuch, Jatka,
obci Bělá, pánům Mládkovi, Kolečkovi a všem dalším, kteří nás podpořili.
Tomáš Žalský

SDH Bělá
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás seznámit s činností bělských hasičů v roce 2017.
První akcí v tomto roce byly zimní závody v Dolcích pořádané 5. února. Pro všechny bylo
připraveno občerstvení, a dokonce i opékání buřtů na ohni. Zimní závodům předcházely jako
každoročně přípravy na ples a karneval konaný ve dnech 11. a 12. února v KD Svojek. Hrála zde
skupina Sonet z Košťálova pod vedením pana Jíny. Následující den se konal dětský karneval, kde pro
děti zahrál pan Petr Lux ze Semil. Účast na těchto akcích byla hojná.
V měsíci březnu vypomáhali členové sboru ve dvou etapách při úklidu a pálení větví na stráni ke
hřišti. I přes náročnou práci na strmém svahu se podařilo uklidit větší část stráně. Jako každoročně
jsme zavítali na okrskovou soutěž tentokráte do sousedního Svojku pořádanou 3. června při oslavách
výročí. Náš sbor soutěžil v kategoriích muži, ženy, 2x mladší děti. Muži i ženy se umístili na prvním
místě. O soutěžích a výsledcích dětí si můžete přečíst v článku vedoucích mládeže. O týden později se
konala v naší obci tradiční pouť za přispění atrakcí rodiny Rumlových, kde jsme zajišťovali provoz
stánku s občerstvením. Jako každý rok jsme pro děti uspořádali dětský den na hřišti, kde děti plnily
mnoho různých disciplín.
První ostrý výjezd byl pro naši jednotku v tomto roce vyhlášen 16. června ke spadlému stromu na
trať pod ,,Hůrou´´. Dalším výjezdem byla nehoda podobného charakteru a na stejné místo, kdy vlivem
silného větru spadl strom na trať, kde následně vlak do spadlého stromu narazil. Naštěstí se nikomu

nic nestalo. Naše jednotka asistovala u evakuace osob a následně při odstraňování spadlého stromu s
pomocí SŽDC. K třetímu výjezdu jednotka vyjížděla 29. října. Mezi Bělou a Svojkem došlo vlivem
větrné smršti k popadání stromů přes komunikaci. Přes nebezpečnou situaci byly stromy odstraněny
a tento úsek silnice uzavřen, protože hrozil další pád stromů. K taktickému cvičení v Libštátě vyjížděli
naši hasiči 5. listopadu. Cvičení bylo zaměřeno na požár bývalé restaurace na náměstí.
Naše jednotka byla v tomto roce vybavena pěti komplety pro hasiče výjezdové jednotky. Komplety
se skládají ze zásahových bot, kalhot, bundy, rukavic a přilby se svítilnou. Tuto akci z větší části
pomohl zafinancovat dotační fond a zbytek částky uhradila obec.
První víkend v prosinci se konal v našem kostele vánoční koncert, poté následovalo slavnostní
rozsvěcení vánočního stromu. Na této akci nechybělo občerstvení, které jsme zajišťovali. Pro děti
jsme uspořádali tradiční vánoční besídku, která se konala v zasedačce OÚ 10. prosince.
V letošním roce vstoupili do svazku manželského bratři Martin Mihulka, Jiří Broul. Přejeme jim do
manželství hodně štěstí. Bohužel naše řady opustili dlouholetí členové, br. Svoboda Vladimír, bývalý
velitel sboru, zasloužilý hasič a v posledních letech revizor účtů, dále br. Kraus Jaroslav, bývalý
starosta a br. Kovařík Zdeněk. Věnujme jim tichou vzpomínku za jejich obětavou činnost pro náš sbor.
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.
Jiří Broul, velitel sboru

Činnost mladých hasičů v roce 2017
Schůzek a soutěží se letos pravidelně zúčastňovalo 18 dětí ve věkovém rozpětí 4 až 12 let. S dětmi
se snažíme pracovat celoročně, ale nejvíce v jarních měsících od dubna do června a od září do října,
kdy se hlavně připravujeme na probíhající soutěže. V zimních měsících se s dětmi snažíme scházet v
klubovně, kde většinou společně něco vyrábíme. V průběhu roku jsme pro děti uspořádali např.
karneval, zimní závody, dětský den, vánoční besídku nebo jsme si za odměnu zašli na bělskou pouť.
V letošním roce jsme se poprvé ve větší míře zapojili do soutěže Pohár OSH Semily „O dráčka
Soptíka“. Jedná se o seriál soutěží v hasičském sportu mladých hasičů, jehož vyhlašovatelem je OSH
Semily. Hlavním smyslem celého seriálu je kvalitní příprava pro celoroční hru Plamen. Zúčastnili jsem
se celkově 4 soutěží ze 6 vyhlášených, vždy se dvěma družstvy v kategorii MH mladší.
30.4. Košťálov – disciplíny požární útok a štafeta dvojic
Po počátečních problémech obou našich družstvech v požárním útoku, se družstvu Bělá A vydařila
štafeta dvojic, která družstvo posunula v konečném pořadí na 8. místo a družstvo Bělá B se umístilo
na 21. místě z celkově přihlášených 22 družstev.
8.5. Kundratice – disciplíny požární útok a štafeta 4x60m
Zde se našim družstvům dařilo v obou disciplínách. Družstvo A nakonec v silné konkurenci 23.
přihlášených družstev dokázalo vybojovat 2. místo a odvezli si mimo medailí i krásný pohár v barvě
stříbra. Družstvo B se umístilo na 19. místě. Všichni si zaslouží velkou pochvalu, neboť pro některé to
bylo první seznámení s hasičskou soutěží a v takovéto konkurenci je hodně těžké udržet nervy na
uzdě.

21.5. Semily – disciplíny požární útok a štafeta CTIF
Do Semil dorazilo v kategorii MH mladší 20 družstev. Družstvu A se obě tyto disciplíny povedli a
skončili na konečném 6. místě. Družstvo B bylo bohužel diskvalifikováno při požárním útoku, ale na
štafetě CTIF skončilo na krásném 14. místě. Štafetu děti zdolaly v čase 128,77 s a bez trestných bodů.
Bohužel v hodně velké konkurenci, to nakonec stačilo pouze na konečné 19. místo. Ale i tak musíme
děti pochválit, neboť pro mnohé to bylo 1.seznámení s touto disciplínou na soutěži a poradily si s ní
perfektně.
30.9. Jablonec nad Jizerou – závod ZHV
Děti soutěžili v těchto disciplínách: střelba ze vzduchovky, uzlování, topografie, požární ochrana,
překonání překážky (lezení po laně). Obě družstva zvládla soutěž bez jakýchkoliv problémů. Družstvo
A se umístilo na 5. místě a družstvo B na 8. místě z celkově přihlášených 28 mladších družstev.
Pohár OSH Semily „O dráčka Soptíka“ byl ukončen slavnostním vyhodnocením 25. 10. v Košťálově.
Děti si odtud odnesli na památku malý pohár a také nějaké drobné odměny. V celkovém pořadí
seriálu se družstvo A umístilo na 7. místě a družstvo B na místě 13. z celkového počtu 22 družstev
v kategorii MH mladší. Dětem patří velká pochvala, neboť nasbírané body se jim sčítali pouze ze 4
závodů.
27.5. okresní kolo hry Plamen v Košťálově
V jediný den děti soutěží v požárním útoku, štafetě 4x 60 m, štafetě dvojic a štafetě CTIF. Tato soutěž
je pro všechny velmi náročná. Naše družstvo se v kategorii MH mladší umístilo na krásném 8. místě
z celkového počtu 26 družstev.
3.6. okrsková soutěž ve Svojku – disciplíny požární útok a štafeta 4x60 m
Do sousedního Svojku jsme dorazili se dvěma družstvy v kategorii MH mladší. Družstvo A se umístilo
na 2. místě a družstvo B na 5. místě.
14.10. Okresní kolo ZPV hry PLAMEN ve Vysokém nad Jizerou
V kategorii MH mladší se zúčastnila dvě družstva. Družstvo Bělá A se umístilo na 7. místě a družstvo
Bělá B na 23. místě z celkového počtu 49 družstev. Družstvo Bělá A mělo pouze 5 trestných bodů ze
střelby a 3 trestné body za chybně uvázaný uzel. Do kategorie MH starší jsme po dlouhé odmlce
(některé děti nám překročili věkovou hranici 11 let) přihlásili 1 družstvo, které se umístilo na 29.
místě z celkového počtu 48 družstev. Je třeba podotknout, že naše družstvo patřilo mezi nováčky a
konkurence byla veliká.
Pokud vás činnost mladých hasičů zaujala a chtěli byste se k nám přidat, budeme moc rádi. Můžete
dorazit na jakoukoli příští schůzku. Podívejte se na několik fotografií, jak se nám dařilo.

Zleva: Michal Ježek, Maruška Foltýnová, Terezka Srncová, David Bandžuch, Destin Bozáň, Jakub Mazánek, Eliška
Srncová, Filip Žalský, Daniel Zbihlej, Daniel Jína, Matěj Kosina, Marek Foltýn, Adéla Kosinová, Lucka Žalská a
Rozálie Podzimková

Zleva: Mirek Lorenz, David Bandžuch, Matěj Mazánek, Jakub Mazánek, Terezka Srncová, Daniel
Zbihlej, Eliška Srncová, Michal Ježek, Péťa Ježek

Zleva: Terezka Srncová, Jakub Mazánek, Maruška Foltýnová, Péťa Ježek

Zleva: Destin Bozáň, Matěj Mazánek, Lucka Žalská, Adéla Kosinová

Zleva: Mirek Lorenz, Daniel Zbihlej, Eliška Srncová, David Bandžuch, Rozálie Podzimková, Matěj
Kosina, Marek Foltýn
Děkujeme všem, kteří nám celý rok pomáhali ať již materiálně, organizačně nebo fandili. Přeje Vám
všem spokojené prožití svátků vánočních, do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za vedoucí mládeže Jana Žalská

Myslivecký spolek Kavkázsko
Vážení spoluobčané, blíží se Vánoční svátky a já mám opět možnost podělit se s Vámi o několik
informací z našeho mysliveckého spolku. V předchozím mysliveckém roce se nám podařilo ulovit
celkem 57 divokých prasat, což je rekordní počet od vzniku honitby Komora Libštát a jsme za to velice
rádi. Ovšem i přes toto číslo stále vidíme velké množství rozrytých luk, polí a poškozených lesních
porostů. Lovit divoká prasata je každým rokem obtížnější, neboť tato zvěř je velice inteligentní a
dokáže se velmi rychle přizpůsobit našim postupům při lovu. Zkrátka vymyslí se nějaká „finta“, která
jeden rok funguje a druhý rok ji už použít nelze. Věřím ale, že se nám v budoucnu podaří jejich stavy
snížit. V minulém roce jsme ulovili také 59 kusů srnčí zvěře, 13 lišek, 2 jezevce, 4 kuny, 9 zajíců a 35
kachen. Možná se někomu tato čísla mohou zdát malá, ale pro naši honitbu jsou optimální. Jistě si
někdo z Vás řekne, že těch kun je střelených opravdu málo, ale je potřeba vědět, že převážná většina
kun žije ve Vašich půdách a stodolách a příliš daleko se od domů nevydávají, tudíž je moc často v lese
nepotkáváme. Mimo klasických honů jsme o prázdninách tradičně připravili zvěřinové hody, na
kterých jsme mnohé z Vás potkali. Na konci února jsme v ZŠ v Libštátě uspořádali celostátní přebor ve
střelbě ze vzduchovky pro děti a mládež. V dubnu 2018 se tato soutěž bude opět konat.
V závěru bych Vám všem chtěl poděkovat jménem MS Kavkázsko Libštát, z.s. za přízeň a popřát Vám
krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí a přátelské nálady.
Myslivosti zdar!

Radek Hadinec

Významná jubilea našich občanů
Honců Miroslav (60 let)
Kosinová Naděžda (60 let)
Podzimek Jaroslav (60 let)
Vejnarová Marie (60 let)
Broulová Ludmila (65 let)
Jaroš Petr (65 let)
Žalský Milan (65 let)
Krausová Alena (65 let)
Povrová Miluše (65 let)
Fejfar Milan (65 let)
Balada Jiří (65 let)
Vejnar Miroslav (65 let)

Kovaříková Vladimíra (70 let)
Brožová Mária (70 let)
Hadinec Josef (70 let)
Král Václav (70 let)
Civiš Vladimír (70 let)
Piry Ladislav (70 let)
Fajfr Zdeněk (75 let)
Brendlová Hana (75 let)
Korbelář Bohumil (75 let)
Hadincová Jana (75 let)
Mervart Josef (85 let)
Bryknarová Olga (85 let)

Letos kulturní komise navštívila celkem 36 jubilantů. Všem blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví,
štěstí, životní pohody a spokojenosti do dalších let.

V letošním roce nás navždy opustili
•

Vladimír Svoboda († 4. 5. 2017)

•

Jaroslav Kraus († 22. 6. 2017)

•

Zdeněk Kovařík († 7. 10. 2017)

Věnujme jim tichou vzpomínku.

V letošním roce se narodily
Tento rok byl na děti opravdu bohatý, narodilo se celkem 8 nových Běláků
Jaromír Fišera
Helena Mihulková
Václav Kovařík
Jonáš Novotný

Šimon Erban
Aleš Mihulka
Ellen Marksová
Viktorie Anna Salaba

Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a úspěšné vykročení do života.

Další informace z obecního úřadu
Výzva pro nezaměstnané
Obecní úřad Bělá tímto vyhlašuje, že stále trvá 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. 2018. Po
individuálním posouzení zájemců zastupitelstvo rozhodne o zřízení pozice. Těšíme se na budoucí
spolupráci.

Kontakty na občany
Obecní úřad informuje své občany nejen rozhlasem, ale i informační SMS. Zájemci, kteří ještě
nedostávají tyto informační SMS mohou předat svůj kontakt na obecní úřad. V SMS jsou důležité
informace typu termíny plánovaných akci, důležitá upozornění apod.
Změny v bytovce
V bytovce byl přidělen byt nové nájemnici Lucii Sitkové a došlo k výměně bytů mezi rodinou
Bandžuchových a panem Brožem. Bandžuchovi tak budou mít větší byt, kde se jim s dětmi bude lépe
žít. Jsme rádi, že obsazenost bytovky je stále 100% a plně tak slouží ke spokojenosti nejen
nájemníkům, ale i obce.
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. Zašlete ji
emailem nebo přineste vytištěnou na obecní úřad. Výrazně tím vše urychlíte.
Výstavba v Bělé
Letos jsme přidělili dvě nová popisná čísla: 151 Fišerovi, 152 Garáže areálu DS Agra. Probíhá i
výstavba nových domů: Mihulkovi, Novotní, Kovaříkovi, Mikulcovi, Wagnerovi. Další si nechávají
zpracovat dokumentaci: Janata, Salabovi.
Prezidentské volby
Proběhnou 12. a 13. ledna 2018. Volební místnost bude jako vždy ve velké zasedačce v budově
obecního úřadu. Starší a nemocní občané mohou využít možnosti „mobilní hlasovací urny“, se kterou
za vámi až domů přijedou členové volební komise. Nahlaste případný požadavek na obci - stačí
telefonicky.
Kniha Hrobům v dáli
Ráda bych vám sdělila, že vyšla nádherná kniha „Hrobům v dáli“ otisk 1 světové války na Lomnicku,
kterou vydala paní Lenka Holubičková. Hned první kapitola patří naší obci. Celkem 8 stran popisuje
velice podrobně včetně fotografií, o tom, že více než 30 mužů z Bělé bylo připsáno na seznam
válečných obětí. U každého je popsáno, kde byl pochován a co tomu předcházelo.
Je zde otištěn dopis z 22.května 1924, který byl nalezen v archivu, a ve kterém 11 mužů z Bělé žádá
obecní zastupitelstvo o spolupráci na trvalém a důstojném připomenutí této památky. Možná, že je
opět prostor k tomu, zamyslet se nad touto dávnou žádostí a přemýšlet o vybudování pomníku
obětem války. Kniha je již zakoupena pro potřeby obce. Můžete si ji přijít kdykoli prohlédnout. Pokud
budete mít zájem, zajistíme ji i pro vás. Její cena je pouze nákladová 380,-Kč.
Alena Mihulková, Michal Ježek

Důležité a potřebné informace pro občany
Telefonní čísla
Alena Mihulková – starostka

775 203 677

Vše, co se týká obce a obecního úřadu

Ing. Michal Ježek – 1. místostarosta

777 775 047

Kabelová televize, lesy, rozhlas, veřejné osvětlení, hřbitov

Ing. Tomáš Žalský – 2. místostarosta

603 854 869

Obecní komunikace, pozemky, dětské hřiště, komunikace se
spolky

Ing. Martin Mihulka

731 003 400

Vodovod, odpadové hospodářství

Nahlášení požadavku na protažení obecní
cesty
Nahlášení poruchy kabelové televize

775 203 677
603 854 869
775 203 677
777 775 047
Nahlášení požadavku na vývoz kontejneru 775 203 677
s tříděným odpadem
731 003 400
Porucha vodovodu
775 203 677
Technicky zajišťuje Karel Zajíc st.
725 332 083
E-mail a www stránky
Obecní úřad Bělá
bela.sm@worldonline.cz
Vyřizuje starostka, případně místostarostové
bela.sm@tiscali.cz
Internetové stránky obce Bělá
www.belasm.cz
Úřední deska, aktuality z obce, historie, fotogalerie

Termíny
Úřední hodiny obecního úřadu
Odvoz kontejneru se směsným odpadem

Středa: 15:00 - 18:00
Středa v cca 16:00

Černý kontejner

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

Plast – každých 14 dní
Ostatní – 1x za měsíc

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 2018 VÁM PŘEJÍ ZASTUPITELÉ OBECNÍHO
ÚŘADU Z BĚLÉ

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.
Michal Ježek

Proč tu žiju, proč tu jsem
Trendem dnešní doby je myslet na sebe, proto chce-li někdo vyniknout a zaujmout, obrací se na
děti a jejich budoucnost. Běžně to slýcháme od politiků, kteří tak lákají voliče, či od kohokoli jiného,
kdo potřebuje kladné hlasy pro zamýšlené plány. Myslet na budoucnost našich dětí by ale mělo být
samozřejmostí každého z nás a měli bychom tak konat vždy i bez vidiny jakéhokoli vlastního zisku.
Letos se v naší obci narodilo osm dětí, v obci, kde není škola, školka, nyní ani hospoda a občas ani
prodejna. Několikrát jsem se setkala s nechápavými dotazy známých z jiných lokalit, jak můžu žít
v takovém zapadákově. Toto se jen stěží vysvětluje někomu, kdo zde nežil nebo nevyrůstal. Je to
směsice různých věcí, co dělají Bělou pro nás tak jedinečnou. My, kteří jsme se zde narodili a žijeme
tu, víme.
Určitě mnohý z nás má nebo měl někdy nějakou tu potyčku se sousedem, ale celkově vzato jsme
jedna velká parta dobrých přátel. Zajisté to jsou spolky sportovců a hasičů, které stojí v čele této
bělské atmosféry. Je ale pravdou, že ač oba spolky mají značné množství členů, ve skutečnosti těch
aktivních tahounů je jen pár a za to jim patří velký dík.
Kouzlo naší obce, jakási bělská duše, stojí jak na občanech, tak ale i na krajině a klidu, který tu
máme. Téměř všichni z mojí generace tu zůstáváme, a ačkoli jsme mohli tento „zapadákov“ vyměnit
za ruch velkoměst, budujeme si zde domovy a zakládáme rodiny. Zůstáváme tu, protože chceme i
našim dětem dopřát dětství v klidné vísce, jaké jsme tu měli my. Za sebe bych moc chtěla, aby i moji
kluci měli v budoucnu tu možnost a neslýchali o tom jen ve vyprávění.
Závěrem doufám a pevně věřím, že se budeme vždy rozhodovat tak, abychom naše děti ani
generace další nepřipravili o onu bělskou duši, díky které tady jsme skutečně doma.
Iveta Fišerová

