Bělský občasník
2019
Redaktor: Michal Ježek
Datum vydání: 22. 12. 2019
Počet výtisků: 170
Cena: zdarma
Počet článků: 18
Počet autorů článků: 12
Všem autorům tímto děkuji za spolupráci.

Ze stolu starostky
Vážení spoluobčané, opět utekl ten rok jako voda a já vám mohu letmo sdělit, co se událo. Z kraje
roku byla provedena inventarizace, kde se hodnota majetku navýšila o 4.411.108,62 Kč. Celková
hodnota obecního majetku na začátku letošního roku překročila 44 miliónů. V červnu proběhla
kontrola na hospodaření a celkový chod obce z krajského úřadu. Vše bylo shledáno v pořádku. Po
kalkulaci poplatků bylo schváleno, že bude provedena úprava u odpadů, kde došlo k navýšení.
•
•
•

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 600,-Kč / osoba / rok, nebo vlastník nemovitosti, který není trvale hlášen
600,-Kč/ za objekt /rok
Kabelová televize 1.500,- Kč / č.p. / rok

Každoročně přispíváme spolkům. Letos jsme opět přispěli: SK Jívan 20.000,- Kč; Myslivecké
sdružení Kavkázsko na střelecký kroužek 3.000,- Kč; včelaři 5.000,- Kč; MŠ Libštát na besídku za každé
dítě trvale hlášené v Bělé 200,- Kč. V rozpočtu máme ještě každoročně vyčleněné finance pro přímé
náklady materiální a režijní povahy. Letos byl schválen mimořádný příspěvek 100.000,-Kč pro hasiče,
který bude použit na zakoupení nového soutěžního stroje.
Podařilo se dokončit 2 akce, na které bylo žádáno o dotaci v minulém roce:
•
•

II. etapu obnovy vodovodu za cenu 3.643.260,-Kč s dotací 2 milióny Kč. Byla provedena
výměna vedení v délce cca 1300 m v centru obce a od vodojemu dolů.
Pořízení štěpkovače s dotací 116.400,-Kč

V roce 2019 jsme podali několik nových žádostí o dotace:
•

•

•
•

Obnova vodovodu III. etapa za cenu cca 3,8 milionu Kč. Dotace nám již byla přidělena, a to v
maximální možné výši 2 mil. Výběrové řízení na tuto akci bude vypsáno na počátku roku
2020. Termín dokončení je září 2020.
Oprava cesty „pod Jírem“ - vybrání kufru, zpevnění, odvodnění a zaválcování recyklátem. Zde
se podařilo získat dotaci ve výši 50 % odhadovaných nákladů a to: 106.770,-Kč. Akce bude
dokončena do září 2020.
Rekonstrukce kurtu přes Ministerstvo pro místní rozvoj. Tuto dotaci jsme bohužel nezískali.
Nevzdáváme se a z kraje roku znovu zažádáme, třeba se i tady na nás usměje štěstí.
Celkem naše obec letos dostala příslib na dotace ve výši 2.106.770,-Kč. Po konečném
vyúčtování nám budou finance proplaceny.

Protože 9.2.2019 bylo před budovou bytovky poškozeno vandalem sousoší sv. Jana Křtitele,
nechali jsme zpracovat restaurátorský návrh na opravu a údržbu obou našich soch. Ty jsou vedeny a
zapsány jako státní památky. Celkový předpokládaný návrh činí 204.100,-Kč. Vyšetřování bylo
odloženo s informací: pachatel neznámý. Částka to je velká, a tak v roce 2020 podáme žádost o
dotaci. Výzvy jsou již vypsány. Ještě se nám k tomu musí vyjádřit Státní památkový ústav.
Po dvou letech jednání s odborem dopravy v Semilech a Policií, se konečně podařilo získat
povolení na umístění dopravního značení v obci. Jedná se o omezení průjezdnosti obecních
komunikací a váhová omezení. Celkem to přišlo na 27.569,-Kč.
Vím, že se každý rok opakuji, ale opět bych chtěla apelovat na ty z vás, kteří zde bydlíte, ale nejste
trvale přihlášení. 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 financovat jak běžný provoz v obci, tak investice. Zvažte prosím
přehlášení do Bělé. Celé přehlášení trvá jen 10 minutek 😉.
Letos si poprvé dovolím skrze tyto řádky vyslovit svoje přání: „Milý Ježíšku, přála bych si, aby se
mezi lidi navrátila úcta, pochopení, ohleduplnost, tolerance a pokora.“
Vážení spoluobčané do nového roku vám přeji pevné zdraví, veselou náladu, žádné starosti a více
radosti. Vaše starostka.
Alena Mihulková

Změna územního plánu č. 2 a výstavba kravína
Změna územního plánu č. 2 vzešla v platnost po schválení v zastupitelstvu v červnu 2019. Trvalo to
5 let. Nyní se veškeré stavební záměry a aktivity musí řídit tímto Územním plánem (dále jen ÚP)
vydaném po změně č. 2. Ten vymezuje plochy k určitému využití v území, např. výstavbu rodinných
domů, zemědělskou výrobu, veřejnou zeleň, lesní a vodohospodářské plochy, komunikace atd. Obec
má zákonnou povinnost sbírat podněty od orgánů a občanů a na základě jejich potřeb provádět
změny tohoto ÚP, tak aby mohli vlastníci pozemky využívat ke svým potřebám v souladu se zákonem.

Je důležité říct, že ÚP definuje pouze možné užití dané lokality, nikoli konkrétní stavební záměr. Ke
stavebnímu záměru se obec vyjadřuje až při procesu stavebního povolení.
Tvorbu této změny územního plánu provázela spousta emocí. Konkrétně lokalita VA205, která
rozšiřuje plochu zemědělského využití, kde plánuje ADV Libštát a DS Agro stavět kravín. Proto byla do
změny ÚP zanesena podmínka, že o jakékoli stavbě v této lokalitě bude rozhodovat a vydávat souhlas
samostatně zastupitelstvo obce. Za pár dní jsme obdrželi od části občanů návrh na uspořádání
referenda. Proč? Protože o možné výstavbě kravína v této lokalitě chtějí rozhodnout sami občané a
využít tak svého práva. Návrh referenda byl podán v souladu se zákonem, splňoval vše potřebné, a
tak zastupitelstvo rozhodlo na konci srpna o vyhlášení termínu konání místního referenda. To
proběhlo v sobotu 5. října. Celkem mohlo hlasovat 220 oprávněných osob. Konečná účast v referendu
byla 76.4 %, za což chceme poděkovat. Jsme velmi rádi, že jste se zapojili do veřejného dění a vyjádřili
svůj názor. Občané se vyjadřovali k této otázce: „Má obecní zastupitelstvo dát souhlas v územním a
stavebním řízení k umístění a provedení stavby kravína v lokalitě VA 205 v k.ú. Bělá u Staré Paky?“
Výsledek byl pro všechny velkým překvapením. 84 občanů bylo pro a 84 občanů proti. Referendum
bez výsledku bylo vzhledem k obrovské účasti sice platné, ale nadpoloviční většina nerozhodla, tudíž
pro zastupitelstvo není závazné. Co bude dál? Zastupitelé budou o dané otázce hlasovat ve chvíli, kdy
k tomu obdrží žádost od stavebního úřadu.
V současné době máme platné memorandum o podmínkách, za jakých je zastupitelstvo ochotno
stavbu schválit. Zastupitelka Iveta Fišerová zahájila jednání s p. Chuchlíkem o možnosti dalšího
rozšířením podmínek uvedených v memorandu, tak abychom pro obec a její občany více získali. Do
31. 12. 2019 sbíráme podněty od občanů, pro jednání s p. Chuchlíkem, který zastupuje DS Agro a ADV
Libštát, ještě před vlastním hlasování o souhlasném či nesouhlasném stanovisku k výstavbě. Využijte
této možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách.
Alena Mihulková, Michal Ježek.

Vodovod
V tomto roce se nám podařilo realizovat další etapu obnovy vodovodu. Tato etapa se týkala
střední části obce – od školy až k vodojemu. Akce byla velice úspěšná, neboť díky instalované
kontrolní technologii jsme mohli ihned sledovat zlepšení. Podívejte se tyto názorné grafy:

Od úplného přepojení na nové potrubí v květnu se nám podařilo snížit ztráty o 24 m3/den, neboli
8 760m3 za rok. Nákladově (poplatek + elektřina) je to téměř 44 000 Kč/rok. Rekonstrukce se již
projevují na četnosti poruch na vodovodním řádu. Loni jsme měli 6 poruch/prasklin na potrubí, letos
jsme řešili pouze jednu.
Na vodovodu jsme měli ještě jednu poměrně závažnou poruchu, a to na čerpadlech. Naše hlavní
nautila došla konce své životnosti, což by nebyl problém – máme ve vrtu záložní nautilu. Nic méně
zákon schválnosti zafungoval a zřejmě vlivem delší odstávky záložní nautily se nám ji nepodařilo
zprovoznit. Tedy jsme v jeden okamžik byli bez čerpadel. Zachránilo nás DS Agro, které nám prakticky
okamžitě poskytlo své zaměstnance a techniku pro vyřešení situace. Zapůjčili nám vlastní záložní
nautilu, která zajistila provizorní dodávku vody, než jsme pořídili novou nautilu a nechali opravit
záložní nautilu. Pro případ delší odstávky vrtu nechal pan Chuchlík připravit čistou cisternu, aby mohli
dopravovat vodu do obecního vodojemu a pomoci tak obci se zajištěním dodávky vody obyvatelům a
všem podnikům (nejen do Agra).
Naprosto perfektně zde zafungoval náš kontrolní systém Jablotron, který nám včas hlásil kritickou
situaci. Tímto bych chtěl poděkovat panu Karlovi Zajícovi staršímu, Jardovi Müllerovi, Michalovi
Ježkovi a panu Chuchlíkovi (DS Agro) za perfektní spolupráci na vyřešení problému, čímž jsme se
vyhnuli minimálně 3dennímu přerušení dodávky vody. Nyní ve spolupráci s DS Agro zpracováváme
plán opatření, abychom takové situaci předešli.
Pojďme se podívat, co nás čeká příští rok:

• Za 3,8 mil. budeme rekonstruovat spojovací potrubí mezi vodojemem a přečerpávací stanicí a
část potrubí viz nákres. (je to již 3. etapa za 3 roky s celkovou investicí 9.657.235,- Kč včetně
dotací – velký dík starostce, která tak získala do rozpočtu 5.140.000,- Kč v dotacích jen na
vodovod).

• renovaci technologie v přečerpávací stanici
• příprava projektu obnovy vodovodu ve zbylých částech
• projekt renovace vodojemu
Martin Mihulka

Kabelová televize
Jsem velmi rád, že letos mohu začít velmi dobrou zprávou a to tím, že kabelová televize neměla za
celý rok jedinou poruchu. Tohoto stavu se nám podařilo dotáhnout díky celkové rekonstrukci všech
„domečků“ i základnové stanice umístěné na OU a ve škole, která proběhla v roce 2017. Dále máme
s dodavatelem p. Hodrem z Turnova sepsaný pravidelný roční servis zajišťující udržení celé kabelové
televize v dobré kondici.
Rád bych touto cestou připomněl, že veškeré „domečky“, základnová stanice a rozvody až po
hlavní domovní přípojku u vás doma, jsou v majetku obce a ta také provádí jejich údržbu a opravu.
Pokud se stane, že nevhodnou manipulací, výkopovými pracemi či jinou činností, poškodíte tento
majetek, informujte prosím Michala Ježka (zodpovědný za kabelovou televizi, telefonický kontakt je
uveden na konci občasníku), bohužel letos jsem tento případ zaznamenal. V žádném případě se
nepokoušejte provádět opravy svépomocí! Kabelová televize je složité elektronický systém, kde, byť
zdánlivá maličkost dokáže ovlivnit příjem několika domů v širokém okolí. Vždy se s Vámi budeme
snažit dohodnout tak, aby byla případná finanční zátěž pro občana co nejnižší. Pro obec je priorita
kvalita příjmu pro občany, nikomu hlavu trhat nebudeme.
Konec roku 2019 je v televizním světě určen pro přechod na nový vysílací standard tzv. DVB-T2.
DVB-T2 je vysílání s vysokým rozlišením, což bychom měli pocítit v kvalitnějším obraze i zvuku.
Přechod na nový vysílací standard se týká i naší kabelové televize (ač v titulcích na obrazovce čtete a
z médií slyšíte, že majitelé kabelovek mohou být v klidu). Naše kabelová televize je totiž kabelem
rozvedený pozemní příjem běžnou anténou – můžete si to představit jako rozvod po panelovém
domě, kde do každého bytu vede televizní přípojka a na střeše je společná anténa. V našem případě
je „panelákem“ celá obec, střechou s anténou obecní úřad a byty jednotlivé rodinné domy.
Jaký bude postup přepnutí na DVB-T2:
•
•

•

•
•
•

V současné době šíříme signál ve standardním rozlišení DVB-T
6. ledna 2020 bude naše kabelová televize přepnuta do vysílání v novém formátu DVB-T2,
přičemž v současném formátu (DVB-T) přestaneme vysílat. V tento den také bude na
nějaký čas výpadek v příjmu.
Pokud nemáte televizi podporující nový formát, máte 2 možnosti:
o Zakoupit novou televizi
o Zakoupit set-top box pro příjem DVB-T2
Ověření, jestli je vaše současná televize schopna přijímat nový formát DVB-T2, provedete
na této webové stránce: https://dvb-t2.cz/overene-tv-pro-dvb-t2-v-cr/
Pokud si zakoupíte a nainstalujete novou televizi před 6. lednem 2020, budete přijímat
programy v současném formátu
Pokud si již nyní zakoupíte set-top box, doporučuji s jeho instalací počkat až na 6. ledna
2020

•

Jakmile 6. ledna 2020 spustíme vysílání v novém formátu DVB-T2, budete muset na vašich
televizích nebo set-top boxech použít funkci automatické ladění. Následně již budete
programy přijímat ve vysokém rozlišení.

O všech důležitých krocích a datumech vás budeme informovat SMSkou z OÚ.
Michal Ježek

Internet
V současné době využívá internet přes kabelovou televizi 44 domácností, což je již více jak
polovina rodinných domů, které mají kabel zaveden. Internet v kabelové televizi si může objednat
každý, kdo má do objektu zaveden náš kabel a zároveň platí za kabelovou televizi. Bohužel není
možné poskytnout jen internet bez příjmu programů kabelové televize.
V letošním roce došlo k navýšení rychlostí u některých tarifů. Zde je ceník platný od 1. 1. 2020:
• rychlost 16 Mbit/s – 348 Kč
• rychlost 36 Mbit/s (30 Mbit v roce 2019) – 468 Kč
• rychlost 58 Mbit/s (50 Mbit v roce 2019) – 588 Kč
Uvedená rychlost není s nikým dalším sdílena, což je velká výhoda oproti jiným poskytovatelům
internetového připojení v naší obci. Ti zcela běžné používají tzv. agregaci rychlosti neboli sdílení
přenosové rychlosti mezi několika účastníky. Typický příklad v našich podmínkách je, že rychlost, za
kterou platíte, je sdílena až s 16-ti dalšími uživateli. Příklad: platíte si rychlost 16 Mbit/s, ostatní
účastníci jsou aktivní při stahování nebo sledování videí na internetu, vaše rychlost klesá až na 1
Mbit/s, což již na sledování filmu z internetu nemusí stačit. Internet přes naši kabelovou televizi
žádné takové sdílení nemá. Pro IT znalce ještě jedna důležitá věc, pro upload máme rychlosti 5, 10, 20
Mbit/s.
Pokud byste se chtěli k obecnímu internetu připojit, nahlaste svůj zájem M. Ježkovi na tel.
777 775 047. V případě, že se rozhodnete přejít na obecní internet v kabelové televizi, je zřízení
přípojky zcela zdarma. Navíc p. Vlček (internetový provozovatel) stále nabízí možnost přejít k nám
ihned a po dobu, co běží výpovědní lhůta u Vašeho předešlého poskytovatele, nám internet
neplatíte. Můžete tak přejít ihned, bez zbytečných plateb navíc. Další vlnu připojování plánuji na
období přelomu ledna a února 2020.
V poslední době se v naší obci hojně staví nové rodinné domy. Pravidla pro připojení na kabelovou
televizi a internet jsou následující:
•
•
•

Připojovací poplatek = 0 Kč
Výkop a zasypání provedete na vlastní náklady
Kabeláž a připojení hlavní domovní přípojky platí OÚ a je v jeho majetku

Těším se na další spokojené příjemce internetu a kabelové televize v naší obci.
Michal Ježek

Odpady
Rád bych touto cestou pochválil všechny občany, kteří na odpadových hospodářstvích udržují
pořádek a správně třídí. Je vidět, že většina z nás je opravdu zodpovědná, třídí a nenechává za sebou
nepořádek. Všem pořádným občanům tímto upřímně děkuji.
Jistě jste v médiích zaznamenali informaci o
problémech při výkupu tříděného odpadu. EU
bohužel zatím nemá dobře vyvinutý průmysl
zpracovávající tříděný odpad, a tak vlastně nikdo
neví co s ním. Věřím, že ve velmi brzké době se
řešení najde a tříděný odpad tak nebude muset
končit ve spalovnách. Tato neuspokojivá situace
snižuje výkupní cenu tříděného odpadu, což nás
donutilo zdražit poplatek za odpady.
I přes výše zmíněný stav je pro celou obec velmi
výhodné odpad třídit, protože za vytříděný odpad
(žlutý, modrý, zelený kontejner a šedé pytle)
dostáváme zaplaceno, kdežto za směsný komunální
odpad (černý kontejner) musíme platit my. Díky
tomu, že třídění odpadu je u nás na vysoké úrovni,
jsme připraveni na další roky, kdy bude tlak ze strany
státu zvyšovat cenu za skládkování. My tak budeme
nuceni zdražit méně anebo vůbec. Okolní obce na
tom budou mnohem hůře a může tam hrozit i
skokové zdražení odpadů.
Připomínám, že
na každém
stanovišti
odpadového hospodářství je klec, kam patří pouze
šedivé pytle na drobný kovový odpad. Tyto pytle si
můžete zdarma nafasovat na obecním úřadě.
Neházejte do těchto klecí žádný jiný odpad!!!
Drobný kovový odpad patří do šedivých pytlů, a ne
do žádných jiných! Na obrázku je připomenutí, jak
třídit kovový odpad.
Vzhledem k situaci kolem schválení změny územního plánu a referendu o kravínu, nebyl letos čas
na realizaci naplánovaných akci. V příštím roce bychom chtěli osadit i ostatní stanoviště kamerami
(letos už nám kamera pod OÚ pomohla usvědčit několik „hříšníků“, kteří nedbají pokynů, jak se na
stanovištích chovat). Dále bychom se chtěli pokusit získat dotaci na kompostéry.
Ještě jednou velký dík všem, co třídí odpad dle pokynů na odpadových stanovištích a těm co
udržují pořádek a čistotu.

Michal Ježek

Komunikace
Z již výše zmíněných důvodů nebylo v letošním roce příliš prostoru na realizaci ani přípravu
nějakých větších akcí. Přesto jsme podali žádost na Liberecký kraj o dotaci z Programu obnovy
venkova na rekonstrukci místní komunikace pod Jírovými. Jedná se o cca 100 m dlouhý úsek, který
byl v minulosti pouze zpevněn recyklátem. Cesta však v tomto úseku není odvodněna, a tak dochází k
vymačkávání podkladních vrstev. Vzhledem k úspěšnému podání a získání dotace ve výši 106.770,-Kč
Kč s 50% spoluúčastí obce dojde např. k položení drenáže a odvodnění svahu nad cestou. Realizace
akce byla přesunuta na jaro 2020.
Na jaře proběhlo již tradiční zametení obecních asfaltových cest, počítáme s touto akcí i pro příští
tok. Zimní údržba je zajištěna, smlouva byla opět podepsána s firmou DS. Podmínky pro občany
zůstávají stejné jako v loňském roce – tedy pro všechny občany trvale žijící v Bělé je zajištěno
protažení cesty k domu bez rozlišení, zda je obecní nebo soukromá. Protažení soukromé cesty k
rekreačním objektům po dohodě s OÚ.
Vzhledem k získaným finančním prostředkům z pracovního úřadu, a tudíž možnosti vytvořit pozici
pracovníka vykonávajícího práce pro obec, se konečně podařilo dotáhnout některé dlouhodobě
slibované údržby. Například oprava rozpadlého nátoku odvodnění v chodníku u bytovky, vysekání
neudržované zeleně, v současnosti probíhají ořezy přesahujících větví nad obecní komunikace.
Uvidíme, jaké možnosti budou v této oblasti pro další roky, ale práce by bylo dost.
Pozemky: Byl dotažen odprodej části pozemku u hřiště, dotaženo bylo darování spoluvlastnictví
cesty na hořením konci obci. První krok se podařil u cesty na Svojek. Přes katastr nemovitostí prošla
první směna pozemků, v současné době se chystají další smlouvy k podpisu a podání na katastr k
zápisu. Na posledním veřejném zastupitelstvu byl schválen záměr prodeje obecního pozemku pod
soukromou garáží.
A co nás čeká příští rok? Uvidíme, jaká bude zima a jaká překvapení v údržbě přichystá a u projektů
lze, vzhledem k přesunu některých investičních akcí z letošního roku na ten příští, spíše očekávat
přípravu na další roky.
Tomáš Žalský

Veřejné osvětlení
Letos jsem kvůli jiným prioritám byli nuceni provádět jen opravy a údržbu. Chtěl bych touto cestou
poděkovat Karlovi Zajícovi st. a Jaroslavovi Müllerovi, za realizaci těchto činností. Pokud někde lampa
veřejného osvětlení nesvítí, nahlaste to prosím mně anebo komukoliv z vedení obce.
V dalším roce bychom chtěli realizovat instalaci 3 lamp na cestu od hospody k Janatovým.
Současně s tím chceme instalovat nový sloup veřejného osvětlení do prostoru před odpadové
hospodářství pod OÚ, tak aby byly kontejnery lépe nasvíceny a zároveň jsme mohli přemístit kameru,
na výhodnější pozici.
Michal Ježek

Obecní lesy
V letošním roce se ani obecním lesům nevyhnula celorepubliková kůrovcová kalamita. Museli
jsme vytěžit téměř 60 m3 dřeva. Dřeva je na trhu přebytek, a tak je velmi problematické ho prodat.
Jednání s odběrateli je složité, ale i přes to věřím, že se dřevo podaří zobchodovat za akceptovatelnou
cenu. Provedli jsme také údržbu zalesněných ploch (jejich vyžnutí a dosázení uhynulých stromků).
Vzhledem k tomu, že máme velké problémy s kácením kůrovcových stromů dodavatelským
způsobem (máme lesů málo a vždy se jedná jen o „pár kubíků“), preferuji samotěžbu místními
občany. Pokud byste měl někdo zájem o samotěžbu, zavolejte mi prosím anebo se zastavte
v úředních hodinách na OÚ. Jakmile bude potřeba těžit, ozvu se Vám.
Michal Ježek

Kulturní život
Zimní závody
V neděli 27. ledna se v Dolcích za Podzimkovými uskutečnily zimní závody na čemkoli. Přes poctivé
zimní počasí byla účast až překvapivá. Sešlo se nás kolem šedesáti, a to v různém věkovém složení.
Ne však každý si troufl závodit. I tak se ale na startovní listinu většina nechala nahlásit. Věkové složení
všech závodníků bylo od 1 roku do 55 let. Během závodů mezi nás dorazil z nedalekých hor i sám

Krakonoš, což bylo příjemným zpestřením především pro malé děti. Komu byla zima nebo měl chuť,
mohl si zde dát svařák, grog nebo čaj. A protože mnohým z nás rychle vyhládlo, byly tu napečené

koláče. Kdo chtěl, mohl si i opéct buřty. A jelikož se jednalo o závody jaksepatří, nechyběly ani
medaile pro vítěze v každé kategorii.
Jarní setkání důchodců
V pátek 29. března od 16 hodin proběhlo první letošní setkání důchodců. Na tradiční posezení
dorazilo kolem padesáti lidí. Na odpolední program byl pozván mladý kouzelník z Horek u Staré Paky,
který svými triky a kouzly mnohé udivoval. Po jeho vystoupení nastal prostor pro volnou pobavu.
Následně se podávala večeře – vepřové na paprice s knedlíkem od Pepy Šulce. Poté byla možnost si
mezi sebou popovídat a k tomu i něco popít.
Pálení čarodějnic
Poslední dubnový den patří i u nás tradičnímu pálení čarodějnic.
Letos se pálila poctivá hromada větví, převážně z prořezu listnatého
křoví z konce Bělé ve směru na Libštát, což brigádně zařídili naši
hasiči ve spolupráci s firmou Strombuch. Z bezpečnostních důvodů
se hranice stavěla na druhé straně louky směrem k Olešce. Na
vrchol hranice byla upevněna dvoumetrová babizna, tentokrát ve
stylovém klobouku, mikině, džínách a bílých sportovních botách
značky Prestige. Za její zhotovení vděčíme Hance Vedralové, která jí
věnovala jedno celé odpoledne a půlku šatníku 😊.

Pouť
V týdnu od 10. června začaly na hřiště najíždět kolotoče rodiny Rumlových ze Staré Paky. Přestože
v minulých letech bělská pouť probíhala v prostoru před bývalou hospodou, rozhodli jsme se ji letos
uspořádat v areálu hřiště, a to z důvodu konání se závěrečného fotbalového utkání v sobotu 15.
června. Z atrakcí dorazil již tradiční řetízák, kolotoč, vláček, kuličkové prolézačky, trampolína a

střelnice. V sobotu odpoledne se začaly nad Hůrou sbíhat černé mraky, avšak rozpršelo se až kolem
19 hodin. Přes pořádný slejvák se stejně spousta lidí nenechala odradit a jen co dopršelo, se už opět

jely prodloužené jízdy. V neděli, ač to zprvu vypadalo na slunečný den, se stejně kolem 14. hodiny
přehnala poctivá přeprška, ale ani ta většinu z nás neodradila setrvat a užít si pouťové atmosféry.
Dětský den
V neděli 23. června se konal Dětský den. Letošní akce pro děti byla pojata formou „vejšlapu“ do
břízek. Sraz byl ve 14. 30 na hřišti, kde se sešlo pouhých 12 dětí. Na uvítanou každý dostal nanuk a po
chvíli jsme se vydali směr břízky. Cestou děti plnily různé úkoly – skákaly v pytli, přes lano, nosily
míček na lžíci, trefovaly se šiškami do věnce z proutí nebo jezdily jako trakař. Za každý splněný úkol
obdržely nějakou drobnost nebo malou sladkost. Když se dorazilo do cíle, čekal tam na děti ukrytý
poklad a formou tomboly dostal každý malý dárek. Na louce u břízek měl Pepa Šulc připravené dva

zahradní traktůrky a spolu s vnukem Matýskem malé zájemce o projížďku povozili. Na závěr akce
jsme si ještě opekli buřty. Po celé odpoledne nám i počasí přálo, jediným nedostatkem byla malá
účast. Snad se nás napříště sejde víc.
Výlov rybníka
V neděli 27. října od 9 hodin probíhal již tradiční výlov rybníka u Mazánkových. V průběhu dne a
hlavně dopoledne se tu vystřídalo zhruba 100 lidí, místních i přespolních. Z rybníka se vylovilo ke
třem stovkám ryb (převážně pstruh duhový a siven) a většina se prodala. Pro návštěvníky měli

pořadatelé připraveno pohoštění – koláčky, perníky, řezy, svařák, čaj, pivo… Kdo chtěl, mohl si i opéct
buřta. Snad i díky slunečnému počasí po celý den se mnozí zdrželi až do soumraku, což značí akci jako
zcela vydařenou.
Podzimní setkání důchodců
V pátek 15. listopadu jsme od 16 hodin pořádali v zasedačce podzimní posezení důchodců. Akce
se zúčastnilo zhruba 35 lidí. K odpolední kávě a zákuskům zatančila orientální tance paní Věrná z

Košťálova. Po jejím vystoupení následovalo zhruba hodinové promítání fotografií s výkladem od pana
Jiřího Zapadla z Mříčné. Ten byl na jaře letošního roku společně s Lenkou Čeřovskou na čtyři týdny
poznávat krásy Vietnamu a nyní byl pozván, aby se podělil o své zážitky. Po jeho přednášce se
podávala večeře – vepřové na houbách, což nám již tradičně připravil Pepa Šulc. Po večeři pak byla
volná pobava s pivem a vínem.
Vánoční koncert s rozsvěcením stromu
Dne 1. prosince na 1. adventní neděli se u nás v kostele konal vánoční koncert muzikantů z Mříčné
pod vedením pana Farského. Společně s nimi jsme si mohli zazpívat, neboť většina písniček byly
známé koledy. Po skončení koncertu čekalo venku na všechny zdarma občerstvení v podobě ovaru a
koláčků a k pití především svařák a horký čaj, což přišlo v mrazivém podvečeru vhod. Po chvíli jsme
společně s 1. místostarostou začali odpočítávat rozsvícení stromu a dalšího vánočního osvětlení.
Krátce na to ještě ozářil oblohu malý ohňostroj.
Čerti
Ve čtvrtek 5. prosince v podvečer se u nás v obci objevil Mikuláš s andělem a šesticí čertů.
Společně pak navštívili většinu dětí a čerti jejich rodičům pro výstrahu zanechávali metly. Letošní
Mikulášova družina se trochu omladila, neboť pomalu nastupuje další generace dobrovolníků,
ochotných v tento den a za každého počasí poctivě obejít děti z jednoho konce obce až na druhý.
Jsme rádi, že se tu tento zvyk drží a doufáme, že tomu tak bude i v příštích letech.

Vánoční tvoření s nadílkou
V neděli 8. prosince od 14 hodin se v zasedačce konalo
vánoční tvoření pro děti s nadílkou. Na akci dorazilo téměř
30 dětí a mezi nimi byly i ty letos narozené. Starší si většinou
s tvorbou poradily samy, mladší pak tvořily ve spolupráci s
rodiči. Vyráběly se vánoční zvonečky z keramických
květináčků, zdobily se perníčky, lepily se papírové řetězy,
malovaly se sádrové odlitky, aranžovaly se svícny z větviček.
A kdo chtěl, mohl si vymalovávat obrázky se zimní či vánoční
tématikou. Do společného tvoření se zapojila i většina
tatínků, za což jim patří velký obdiv 😊. Úderem 16. hodiny
zacinkal zvoneček a do zasedačky vešel bělský skřítek s
plnou nůší balíčků. Ty pak za básničku nebo písničku
rozdával dětem. Po celou dobu bylo pro všechny k dispozici
občerstvení a vánoční atmosféru umocňovaly koledy a vůně
svařáku.

Děkujeme Vám všem, kteří jste se podíleli na realizaci zmíněných akcí a děkujeme i Vám, kteří jste
na akce dorazili a podpořili tu náš kulturní život.
Kromě již tradičních každoročních akcí plánujeme na příští rok:

• Maškarní ples – 14.3.2020 v zasedačce, hudba – skupina Variace (F. Morávek s kolegou),
Vzpomínáte na legendární maškarní akce u Brumlicha? Podaří se nám to zopakovat? 😊

• Vítání občánků
• Videoprojekce a povídání o cestě kolem České republiky – Kozí dech tour 2019, Tři kluci, tři
mopedy, jedna cesta (Michal Holec, Vláďa Hloušek a Jiří Zapadlo)
Pokud máte nápady na další kulturní akce v naší obci, kontaktujte kulturní referentku Z.
Čeřovskou.
Iveta Fišerová a Zdeňka Čeřovská

SK Jívan Bělá
V loňském roce jsem psal o úspěšném působení Jívanu v 1.B třídě s konstatováním, že Jívan v
prvním roce v soutěži skončil na krásném druhém místě a svůj druhý rok v soutěži ukončil podzimní
část ročníku 2018/2019 na prvním místě tabulky. A tam jsme chtěli vydržet co nejdéle. K prvnímu
jarnímu utkání jsme jeli na hřiště Přepeř. Velmi těžký soupeř s několika hráči z „A“ týmu z vyšší
soutěže nás opravdu prověřil, ale po výborném druhém poločasu jsme zvítězili 4:1. K prvnímu
domácímu utkání přijel soupeř z Velkých Hamrů, kterému jsme měli co vracet za podzimní porážku
0:9. Odplata se ale nezdařila. Soupeř dal z první šance gól a Bělá i přes jasnou převahu a množství
šancí branku vstřelit nedokázala. Všichni včetně soupeře nevěřícně kroutili hlavou, jak to dopadlo.
Rozhodčí suše konstatoval, že i kdyby se hrálo do noci, tak bychom gól nedali. No nic, smůlu jsme si
vybrali a nastala vítězná šňůra. Vítězství 3:2 v Lučanech, doma 4:1 s Albrechticemi, v Harrachově 7:1,

doma se Železným Brodem 8:0, podzimní dohrávka ve Smržovce 5:4, v Rychnově 3:2. K dalšímu
utkání jela Bělá do Plav, a to s vědomím, že se v případě výhry může již 5 kol před koncem soutěže

stát jejím vítězem. Bělá zvítězila 4:3, Hamry prohrály, a tak se údolím v Plavech neslo „Mistři, mistři
...“. V dalším týdnu přijely poslední Roztoky a postupovou euforii odnesli přídělem 8:0. Další výsledky
byly trochu ovlivněny „postupovou kocovinou“, zraněními a i vyloučením Motejlka v Držkově, i když s
výhrou 3:2. Následovala domácí prohra 2:3 s Bozkovem, výhra 5:2 ve vlažnějším tempu v Jablonci n.
Jiz. a závěrečný bláznivý zápas se Smržovkou 6:5, který sledovalo 300 diváků. Naštěstí vše dobře
dopadlo a mohlo se začít slavit. Předání poháru, mažoretky, ohňostroj, pouťové atrakce přímo u
hřiště, jen to počasí úplně nepřálo, ale většina se nedala odradit a slavilo se do noci.
Výhra v 1.B třídě nepřinesla jen radost, ale taky i otázky. Co dál? Zkusit postup do 1.A třídy? Udrží
se úspěšný tým pohromadě? Může vůbec Bělá se svým zázemím hrát tuto soutěž? Plno zásadních
otázek a málo času na jejich zodpovězení. Zde musím poděkovat Slávovi Beranovi, na kterém ležela
většina tohoto břemene. Nebylo to vůbec jednoduché, ale vše zdárně dopadlo, a tak se Jívan přihlásil
do 1.A třídy. Jen pro představu: hrajeme s Lomnicí n. P., Semily hrají o soutěž níž, Jilemnice o dvě níž.
Do nového ročníku vstupoval Jivan v nové pozici, a to v roli outsidera. A myslím si, že snad i ten
největší optimista nepředpokládal, že se této roli vzepře takovým způsobem, že již v půlce podzimu
začne jezdit v roli favorita. K prvnímu zápasu přijel Bílý Kostel, loňský účastník krajského přeboru, v
roli jasného favorita. Hrál se rychlý pohledný fotbal a Bělá nečekaně vyhrála 5:4. Následoval tvrdý
souboj v Penčíně s výhrou 3:1. K druhému domácímu utkání přijel Košťálov. Zápas, na který se přišlo
podívat 500 diváků skončil remízou 2:2. Po domácí výhře 3:0 s Krásnou Studánkou a v Penčíně u
Jablonce n. N. 4:3, nabral Jivan sebevědomí a další soupeře výsledkově smetl. Doma Ruprechtice 5:1,
venku Horní Branná 1:5 a doma Mimoň 5:0, tyto výsledky vynesly Bělou již v Horní Branné do čela
soutěže. Bohužel v této době se zranil nejlepší bělský střelec Pavlata a v dalších utkáních jeho góly
chyběly. V Rynolticích v téměř zimním počasí jsme ještě 3:1 vyhrály, ale doma s Jenišovicemi přišla
prohra 1:2 a hlavně nepovedený zápas v Hejnicích a prohra 1:3. To již byla v čele tabulky Lomnice
n.P., ale její prohra v předposledním zápase podzimu a naše výhra s Doubím 3:1 přinesla tolik

toužený náboj do posledního zápasu. Derby s Lomnicí o první místo v tabulce. Měl to být vrchol
podzimu. Bohužel měl, Bělá hrála skvěle, bojovala, v podstatě se hrál i hezký fotbal, ale tam se prostě
vyhrát nedalo. Takto hrubě ovlivněný zápas rozhodčími jsem ještě neviděl a doufám, že již nikdy
neuvidím. Nemá cenu to nějak dál rozebírat, protože kdo to viděl, tak ví, o čem mluvím a kdo to
neviděl, tak by stejně nevěřil, že je něco takového možné. Já tam byl a stále tomu nemůžu uvěřit. A
když u stánku posloucháte zlobící se domácí diváky na nezvykle vysoké ceny, tak nejen mě to derby
docela zhořklo. Přes prohru 1:2 fanoušci vyprovodili bělské hráče skandováním a poděkovaly jim za
předvedenou hru. Jívan se i přes závěrečnou prohru umístil po podzimní části na nečekaném druhém
místě.
Sportovní areál: Po mnoha letech se ze zdravotních důvodů vzdal pozice sekáče trávníku Václav
Král. „Václave, ještě jednou díky za ty hodiny věnované údržbě hřiště!!!“ Na konci roku 2018 se

objevila několika metrová trhlina v lepence na střeše kiosku. Po provizorní opravě bylo rozhodnuto,
že se provede kompletní rekonstrukce. Celá akce proběhla během září, kdy se za účasti 15-ti
brigádníků vyměnila nevhodná prkna a na střechu byla položena plechová krytina. Zároveň byly
opraveny lavičky a byl proveden generální úklid půdy a kiosku. Poděkování patří všem, kteří se
zúčastnili, ale přeci jen, bez Franty, Máry a Slávy by se to neuskutečnilo. V letošním roce podal OÚ
žádost o dataci na kompletní rekonstrukci tenisového hřiště. Bohužel jsme neuspěli, ale skončili jsme
těsně „pod čarou“, takže není nereálné na dotaci dosáhnout. Určitě se pokusíme o opětovnou žádost
v příštím roce.
A na závěr tradiční poděkování. Poděkování všem sponzorům (Strombuch, Podkrkonošská
uzenina, Ježkův statek, Pavel Mládek) bez nichž by to nešlo, poděkování všem, kteří pomohli, ať již se
střechou, se zavlažováním, se sekáním, s válcováním, s opravou střechy, s kioskem, s pořadatelstvím,
s fanděním… Ať se daří v novém roce…
Tomáš Žalský

Hasiči
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás seznámit s činností bělských hasičů v roce 2019. První
událostí v tomto roce bylo pořádání zimních závodů v Dolcích a to 25. ledna. Závody jako v loňském
roce navštívil i Krakonoš, sněhové podmínky se povedlo relativně vychytat a pro velkou účast dětí,
rodičů i návštěvníků byla akce velmi zdařilá. Další akcí byly každoroční přípravy na ples a karneval
konaný ve dnech 9. a 10. 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 Červený z Vrchlabí. Účast
na těchto akcích byla hojná.
Prvním ostrým výjezdem pro naši jednotku byl 11. březen, kdy nás v 5.20 h zalarmovala SMS
zpráva o neprůjezdné silnici směrem na Libštát. Po rychlém zásahu se brzdy podařilo komunikaci
zprůjezdnit. 16. března jsme uspořádali brigádu na vyčištění louky v zatáčce za Holubcovými směrem
na Libštát. Akce se účastnili členové výjezdové jednotky. Vyřezané větve byly použity na pálení
čarodějnic. 29. března byl proveden generální úklid hasičské zbrojnice, kontrola věcných prostředků a
techniky. Krásnou akcí v poslední dubnovou sobotu byla svatba našeho člena Tomáše Mihulky a jeho
partnerky Jiřiny Kobrové, pro které náš sbor připravil malé překvapení. Na společné cestě životem jim
přejeme mnoho štěstí. Na okrskovou soutěž jsme letos zavítali 8. června do Košťálova. Náš sbor

soutěžil v kategoriích muži, ženy, 1x mladší děti, 1x starší děti. O soutěžích, výsledcích a akcích 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 společně s SK Jívan zajišťovali provoz stánku s
občerstvením. Pro děti jsme uspořádali 23. června dětský den formou stopované. Výchozím bodem
byl areál fotbalového hřiště, děti cestou na několika stanovištích plnily různé úkoly. Cílem byly
„břízky“, kde na děti čekalo hledání pokladu, různé hry a vše jsme zakončili opékáním buřtů.
Operačním střediskem KOPIS jsme byli vysláni 1. září k nakloněnému stromu přes komunikaci před
viaduktem u Holubcových. Rychlým výjezdem a skvělou prací naší výjezdové jednotky byl problém
velmi rychle vyřešen bez nutnosti omezení provozu.

K taktickému cvičení na objekt rodinného domu v Kundraticích vyjížděli naši hasiči 25. října.
Cvičení bylo zaměřeno na vyhledávání osob, tlakových láhví aj. v simulovaném hořícím objektu.
První prosincovou neděli se konal v našem kostele vánoční koncert, poté následovalo slavnostní
rozsvěcení vánočního stromu, u kterého nechybělo občerstvení na zahřátí v podobě ovaru či svařáku.
Pro děti nechyběla ani vánoční besídka, která se konala v zasedačce OÚ 8. prosince, jako již tradičně
bylo pro děti připraveno vánoční tvoření. Děti si mohly vyrobit svícen, zvoneček, ozdobit odlitky ze
sádry nebo nazdobit perníčky. Nakonec dorazil i skřítek, který dětem za básničku či písničku předal
balíček s dobrotami.
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

Hasičská mládež
Naše letošní činnost s dětmi se opět nijak významně nelišila od předchozích let. Ustálila se i
skladba hasičských soutěží, kterých se účastníme v jarním i podzimním kole. Schůzek a soutěží se
letos pravidelně zúčastňovalo až 15 dětí ve věkovém rozpětí od 4 do 15 let. S dětmi se snažíme
pracovat celoročně, ale nejvíce v jarních měsících od dubna do června a pak na podzim od září do
října, kdy se především připravujeme na probíhající soutěže. V průběhu roku jsme pro děti ještě
pomohli uspořádat např. zimní závody, karneval, společnou návštěvu bělské pouti, hasičské spaní s
promítáním v klubovně nebo vánoční besídku.
Letos jsme se opět zapojili do soutěže Pohár OSH Semily „O dráčka Soptíka“ (účast na 4
soutěžích). Jedná se o seriál soutěží v hasičském sportu mladých hasičů, jehož hlavním smyslem je
kvalitní a průběžná příprava pro okresní hru Plamen (vždy se koná jarní a podzimní kolo soutěže
Plamen). Zúčastnili jsme se tedy celkově letos 7-mi soutěží (včetně okrskové). Na jaře jsme na
soutěže vyráželi s jedním družstvem v kategorii MH mladší, protože např. na soutěž Plamen je nutný
počet min. 9 členů v družstvu. Na okrskovou soutěž se nám již povedlo dát dohromady i družstvo
starší, které se muselo opět naučit tzv. „nalejvat“, a přestože na nácvik děti neměly moc času, na
soutěži se jim celkem dařilo.
Mladším dětem se na
jaře
nejvíce
povedl
nejdůležitější závod, a to
okresní
kolo
soutěže
Plamen v Poniklé. V jediný
den děti soutěžily v
požárním útoku, štafetě 4x
60 m, štafetě dvojic a
štafetě CTIF. Do celkového
hodnocení se započítávají i
výsledky z předchozího
podzimního
závodu
hasičské všestrannosti a
ohodnocena je i kronika
mladých
hasičů.
Tato

soutěž je pro všechny velmi náročná, celkem se na závodě pohybuje více než 500 dětí a k tomu ještě
cca 250 vedoucích, rozhodčích a řidičů. Naše družstvo se v kategorii MH mladší umístilo na krásném
9. místě z celkového počtu 26 družstev.
Na podzimní soutěže jsme
vyráželi vždy s jedním mladším a
jedním starším družstvem. Děti na
podzim soutěží ve specifickém
závodě ZHV (závod hasičské
všestrannosti). Jednotlivé disciplíny
tohoto závodu pomáhají rozšířit
dětem znalosti z oblasti požární
ochrany, topografie a zdravovědy.
Děti se zde naučí zvládat
dovednostní disciplíny (uzlování,
střelba), překonávání vodorovného
lana zvyšuje jejich fyzickou zdatnost
a obratnost. Kromě toho všeho je
důležité, že se mladí hasiči učí
týmové spolupráci, ohleduplnosti a
vzájemné pomoci.
Závod ZHV se nejprve tréninkově odehrává obvykle v Jablonci nad Jizerou, kde s dětmi jednotlivé
disciplíny na stanovištích obcházíme. Poté na podzimním okresním kole Plamene, které se tentokrát
konalo v Čisté u Horek, již děti samostatně běží v 5-ti členných hlídkách a plní disciplíny na
jednotlivých stanovištích rozmístěných v terénu na trase dlouhé asi 2-3 km. Závodu se letos
zúčastnilo 1 družstvo mladší, 1 družstvo starší a 2 děti běžely i za dorostenecké jednotlivce.
Dorostenci běží kromě klasické trati i tzv. azimutový úsek (podle buzoly). Družstvo Bělá mladší se
umístilo na 28. místě (ze 40 družstev) a družstvo Bělá starší na velmi pěkném 5. místě (ze 49
družstev). Obě družstva chybovala jen minimálně, starší pouze na střelbě. Výborně se dařilo také
dorostencům, kdy Lucie Žalská, která běžela podobný závod za jednotlivce poprvé, zaběhla 2. místo v
mladších dorostencích (jednotlivci - dívky) a Marek Foltýn získal s nejlepším časem mezi dorostenci 1.
místo v mladších dorostencích (jednotlivci - chlapci).

Pohár OSH Semily „O dráčka Soptíka“ byl ukončen slavnostním vyhlášením 19. 10. v sokolovně v
Košťálově. V celkovém pořadí seriálu soutěží Soptíka se družstvo mladších dětí umístilo na 22. místě
ze 35 hodnocených družstev. Dětem patří velká pochvala, neboť nasbírané body se jim sčítaly pouze
ze 4 závodů z celkově hodnocených 6-ti soutěží seriálu Soptík.
Výsledky ze všech soutěží s naší účastí jsou zobrazeny v přehledu jednotlivých hasičských soutěží v
roce 2019. Celkové výsledky okrskové soutěže a porovnání s ostatními družstvy z okrsku si můžete
dohledat v přiložené výsledkové listině této soutěže.
Pokud vás činnost mladých hasičů zaujala a chtěli byste se k nám přidat, budeme moc rádi. A s
chutí přivítáme nové děti do kolektivu mladých hasičů. Společná hasičská činnost děti v obci stmeluje,
získávají cenné zkušenosti a v neposlední řadě mezi nimi vznikají vzájemné vazby a vztahy, které si
možná ponesou celý život.
Na závěr moc děkujeme všem, kteří nám celý rok pomáhali ať již materiálně nebo organizačně s
náročnou přípravou. Přejeme Vám všem spokojené prožití svátků vánočních a do nového roku 2020
hodně pohody, šťastné náhody a žádné nehody.

Přehled jednotlivých hasičských soutěží v roce 2019 s naší účastí
Datum

Místo

sobota 4.5 2019
soutěž Soptík
středa 8.5.2019
soutěž Soptík
neděle 19.5.2019
soutěž Soptík
neděle 26.5.2019
okresní soutěž
Plamen
sobota 8.6.2019
okrsková soutěž
sobota 5.10.2019
soutěž Soptík
sobota 12.10.2019
okresní soutěž
Plamen

Košťálov

Disciplíny

Hasičský útok,
Štafeta CTIF
Kundratice Hasičský útok,
Štafeta 4x60
Semily
Hasičský útok,
Štafeta dvojic
Poniklá
5 disciplín:
klasické +
disciplíny CTIF
Košťálov
Hasičský útok,
Štafeta 4x60
Jablonec
Závod hasičské
nad Jiz.
všestrannosti
Čistá u
Závod hasičské
Horek
všestrannosti

Umístění mladší
družstvo
Bělá ml. - 13. místo
z 25 družstev
Bělá ml. - 20. místo
z 25 družstev
Bělá ml. - 25. místo
z 27 družstev
Bělá ml. - 9. místo
z 26 družstev

Umístění starší
družstvo
-

Bělá ml. – 5. místo
ze 6 družstev
Bělá ml. - 14. místo
ze 32 družstev
Bělá ml. - 28. místo
ze 40 družstev

Bělá st. – 3. místo
ze 4 družstev
Bělá st. – 15. místo
z 27 družstev
Bělá st. – 5. místo
ze 49 družstev

-

Jana Foltýnová, Jana Žalská, Hana Vedralová a Věra Bucharová

Okrsková soutěž Košťálov (8.6.2019) – výsledková listina
Muži
Poř.
1
2
3
4
5

Družstvo
Svojek
Libštát
Bělá
Košťálov
Kundratice

PÚ
21,28
19,21
23,93
23,46
23,47

Poř. PÚ
2
1
5
3
4

1
2
48,82
59,43
47,47
51,92
48,93 53,04

Štafeta
48,82
59,43
47,47
51,92
48,93

Poř. št.
2
5
1
4
3

Součet
4
6
6
7
7

Ženy
Poř.
1
2
3
4

Družstvo
Svojek
Košťálov
Kundratice
Bělá

PÚ
26,18
27,52
34,22
N

Poř. PÚ
1
2
3
4

1
2
Štafeta
64,99 71,25 64,99
63,34
63,34
60,25
60,25
66,19
66,19

Poř. št.
3
2
1
4

Součet
4
4
4
8

PÚ
19,7
18,56
20,49
26,45

Poř. PÚ
2
1
3
4

1
2
Štafeta
54,44 58,94 54,44
56,42 59,70 56,42
55,03 56,15 55,03
57,66
57,66

Poř. št.
1
3
2
4

Součet
3
4
5
8

Starší mládež
Poř.
1
2
3
4

Družstvo
Kundratice
Svojek
Bělá
Košťálov

Mladší mládež
Poř.
1
2
3
4
5
6

Družstvo
Košťálov A
Kundratice
Svojek A
Košťálov B
Bělá
Svojek B

PÚ
19,92
23,96
18,56
24,31
51,26
30,72

Poř. PÚ
1
2
5
3
6
4

1
67,02
67,72
67,99
73,57
67,14
D

2
85,89
63,72
104,46
108,67

Štafeta
67,02
67,72
63,72
73,57
67,14
108,67

Poř. št.
2
4
1
5
3
6

Součet
3
6
6
8
9
10

Myslivecký spolek Kavkázsko
Vážení spoluobčané, v letošním článku bych Vás chtěl trochu seznámit s problematikou lovu
divokých prasat. Věřím, že mnozí z Vás chápete náročnost této činnosti a také doufám, že někteří lidé
přehodnotí svůj názor na myslivce.
V našem mysliveckém spolku vychází jedno ulovené prase v noci na čekané na průměrně 25 hodin
proseděných na posedu, a to třeba i v dešti, větru, nebo za teplot pod -10 °C. Dále pak každé ulovené
prase na honě vychází na 42 hodin lidského úsilí. Jelikož divočáci nikdy nechodí pravidelně jako třeba
zvěř srnčí, tak je velmi obtížné je v noci potkat. Někdy přijdou už v osm hodin večer, jindy zase třeba
ve tři hodiny ráno. Většina z nás, kteří je v noci lovíme, vstáváme ráno okolo páté do práce, a i přes to
jsme ochotní jít třeba i třikrát do týdne v noci na čtyři až pět hodin sedět na posed. Dokonce máme
mezi sebou i důchodce, jemuž je 66 let a dokáže s námi držet krok. Úspěšnost tohoto lovu ale také
závisí na dobré přípravě počínaje stavěním posedů a kazatelen (zde bych chtěl poděkovat Vám všem,
kteří tyto stavby na svých pozemcích tolerujete), přes obeznávání stop a samotným vnaděním konče.
Jestliže chceme efektivně dosáhnout úspěchu, tak musíme minimálně dvakrát týdně vnadiště
doplňovat. K vnadění používáme především horší kukuřičnou siláž, obilí, jablka, řepu, ale také
vnitřnosti, zbytky zvěřiny, kosti a menší domácí zvířata. Tato živočišná složka má nepostradatelný
význam pro vnadění nejen černé zvěře, ale také kun a lišek.
Nyní bych Vám rád sdělil naše dosavadní výsledky lovu v tomto mysliveckém roce. Po rekordní
loňské sezóně, ve které jsme ulovili 66 kusů divokých prasat, se tato zvěř u nás na jaře a v létě téměř

přestala vyskytovat. Svědčí tomu i minimální škody v kukuřici i mimo ní. Tento stav ovšem vydržel
pouze do října. Vlivem dosekání kukuřičných polí v sousedních honitbách se dala zvěř černá plošně do
pohybu a během týdne napáchala většinu škod, které dnes vidíme. Na loukách divočáci ryli převážně
larvy chroustka letního, které se nacházejí jen pár centimetrů pod povrchem. Díky tomu, že se u nás
divočáci v první polovině sezóny vyskytovali jen zřídka, máme současný stav 31 ulovených kusů.
Bude-li nám zima přát a napadne dostatek sněhu, který vydrží delší dobu, tak bychom se mohli
loňskému úspěchu výrazněji přiblížit. Nyní máme za sebou tři celodenní hony, při kterých se nám
podařilo střelit 9 prasat.
V lednu plánujeme zorganizovat ještě dvě velké naháňky, na kterých bychom chtěli navázat na
loňský úspěch, kdy se každé akce zúčastnilo více než 65 myslivců a honců a podařilo se na nich ulovit
19 prasat. Možná se někteří pozastavíte nad tak vysokým počtem účastníků. Odkud jsou a kde jsme je
vzali? Většinu z nich tvoří hosté ze sousedních a přespolních spolků, ale někteří přijíždějí třeba i ze
vzdálených koutů republiky. Za tuto pomoc jim velice děkujeme a pochopitelně se sluší návštěvu
oplatit. To v praxi znamená, že od začátku listopadu až do konce ledna nemá většina myslivců téměř
žádnou volnou sobotu. Toto platí všeobecně pro všechny spolky.
Myslivost nás stojí neskutečné množství času, peněz a bohužel mnohdy i problémů v rodinách. Za
přemnožení prasat neseme částečnou zodpovědnost, ale velký podíl na tom má především způsob
hospodaření v zemědělství nejen u nás, ale i v celé střední Evropě a bez pomoci státu tuto situaci
těžko napravíme. Vím moc dobře, že nás velká většina zemědělců chápe a dokáže si uvědomit
náročnost této činnosti, přesto se ale stále ještě občas najde někdo s opačným názorem. Jemu bych
pak doporučil, ať si jde zkusit své pole v noci hlídat sám. Z ostatních druhů zvěře máme prozatím
uloveno 36 lišek, 6 jezevců, 19 kachen, 10 kun a 54 kusů srnčí zvěře.
Na jaře se opět podařilo našemu členovi Mirku Pechánkovi uspořádat celostátní přebor ve střelbě
ze vzduchovky na lovecké terče pro děti a mládež, za což mu náleží veliké poděkování. Poděkování
mu také patří za celoroční vedení střeleckého kroužku a doprovázení svých svěřenců na střelecké
soutěže po celé republice.
V květnu jsme opět spolu s Okresním mysliveckým spolkem Semily zajišťovali zkoušky vloh ohařů a
malých plemen. Zde bych chtěl poděkovat zemědělcům, kteří nám umožnili provést zkoušky na svých
loukách. Na přelomu prázdnin uspořádal náš spolek opět tradiční Zvěřinové hody, kterých se
zúčastnilo ještě o něco více hostů než v minulých letech. Děkujeme všem, kteří jste nás přišli
podpořit, a zároveň Vás zveme příští rok opět na myslivnu do Libštátu.
Mimo klasických brigád, jakými jsou opravy krmelců, posedů, údržby myslivny a jejího okolí, se
nám podařilo provést dvě brigády na údržbu lesních porostů pro městys Libštát. Zorganizovali jsme
také cvičné střelby z loveckých zbraní na střelnici pod Zebínem, kde si mohl každý myslivec prověřit
správné nastřelení své zbraně a případně ho opravit.
Závěrem bych rád poděkoval všem příznivcům a podporovatelům, zemědělcům a vlastníkům
pozemků za jejich ochotu a vůli nahlédnout do problematiky myslivosti.
Přeji Vám všem jménem MS Kavkázsko Libštát krásné prožití vánočních svátků v novém roce
hodně zdraví, štěstí a zdravého rozumu.
Lesu zdar!
Radek Hadinec

Silvestrovská pyrotechnika
Vzhledem k opakovaným stížnostem na odpalování silvestrovské pyrotechniky bychom Vás chtěli
požádat o maximální ohleduplnost při těchto aktivitách. Snažte se, prosím, k odpalování využít
volného prostranství mimo zástavbu.
Děkujeme, že respektujete výše uvedené a berete ohledy i na své sousedy.
Iveta Fišerová

Narodily se
Bohužel kvůli GDPR mohu zveřejňovat jméno, příjmení a datum narození u nových občánků jen s
písemným souhlasem rodičů. Pokud chcete udělit souhlas, využijte pro to prosím formulář na konci
tohoto občasníku. Letošní otištěný seznam nově narozených obsahuje jen jména těch, u kterých
mám souhlas podepsaný.
•

Vítek Fišera (14. 3. 2019)

Vítkovi a dalším nově narozeným dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěšné vykročení do
života.

Významná jubilea našich občanů
Bohužel kvůli GDPR mohu zveřejňovat jméno, příjmení a věk jubilantu jen s jejich písemným
souhlasem. Od malé části občanů souhlas mám, bohužel tito v roce 2019 žádné významné jubileum
neslavili. Pokud chcete udělit souhlas, využijte pro to prosím formulář na konci tohoto občasníku.
Kulturní komise pod vedením Zdeňky Čeřovské navštívila celkem 24 jubilantů. Všem blahopřejeme
a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a spokojenosti do dalších let.

V letošním roce nás navždy opustili
•

Zajíc Jiří († 20. 3. 2019)

•

Bryknarová Olga († 7. 5. 2019)

•

Křížová Eva († 16. 9. 2019)

Věnujme jim tichou vzpomínku.

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ZDRAVÍ,
ÚSPĚCHŮ A ŽIVOTNÍ POHODU V NAŠÍ KRÁSNÉ VESNIČCE VÁM PŘEJÍ
V NOVÉM ROCE 2020 ZASTUPITELÉ OBECNÍHO ÚŘADU V BĚLÉ.

Narodily se – doplnění
Jsem velmi rád, že se mi podařilo dodatečně získat souhlas dalších rodičů letos nově narozených dětí.
Celkem se tedy narodilo 5 dětí, přičemž 4 mohu zveřejnit:
•

Vítek Fišera (14. 3. 2019)

•

Lukáš Mihulka (22. 7. 2019)

•

Natálie Broulová (24. 7. 2019)

•

Tomáš Mihulka (2. 10. 2019)

Všem nově narozeným dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěšné vykročení do života.
Prosím tímto rodiče, kterým se narodí dítě, a chtějí o tom informovat v občasníku, aby se zastavili na
OÚ a podepsali souhlas se zveřejněním dle GDPR.
Michal Ježek

Příspěvky z řad občanů a firem
Vážení občané, blíží se čas vánoční a konec roku 2019 a tak bych touto cestou chtěla poděkovat
všem, kterým záleží na naší malé vesnici a kteří jste přišli hlasovat v místním referendu. Jak dopadlo,
všichni víme, a tudíž se rozhodování o budoucnosti naší vesnice vrací opět na začátek a je plně v
rukou našeho zastupitelstva.
Nyní se obracím na Vás, naši zastupitelé, a přeji Vám v novém roce hodně uvážlivých kroků a
myšlenek, které povedou k Vašemu konečnému rozhodnutí. Vím, že to pro Vás není jednoduché,
jelikož nerozhodný výsledek referenda ukazuje, že při rozhodnutí tak, či onak, budete vždy mít proti
sobě 50% občanů, kteří mají zájem na tom, jakým směrem se bude nebo nebude naše obec dále
rozvíjet.
Před 10 lety jsem stála před podobným rozhodnutím, když jsme schvalovali bioplynovou stanici.
Nyní, když můžu hodnotit, tak to tak šťastné rozhodnutí nebylo, protože všichni víme, jak se okamžitě
po spuštění provozu navýšila doprava. Toto nejsou žádné spekulace, ale fakta. Je proto na místě, že
bychom se měli z chyb v minulosti poučit a v budoucnu je neopakovat.
1.12.2019 u nás proběhl překrásný adventní koncert, na kterém se sešlo mnoho občanů a byla
nádherná atmosféra jak v naší malé kapli, tak po koncertě při rozsvěcení stromu a následném
občerstvení. Přejme si proto, aby tato sousedská atmosféra i nadále panovala v naší vesnici.
Neprodávejme náš poklidný život za pár korun ušetření do našeho rozpočtu, protože jak všichni víme,
zdraví, klid, lásku a pohodu si za peníze nekoupíme.
Na závěr tohoto článku Vám, milí spoluobčané, přeji, abychom nesnížili svůj život na úroveň
výměnného obchodu a abychom to nejlepší získávali z toho, co zde máme.
Iva Hadincová

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

775 203 677

Vše, co se týká obce a obecního úřadu

bela.sm@worldonline.cz

Ing. Michal Ježek – 1. místostarosta

777 775 047

Kabelová televize, lesy, rozhlas, veřejné osvětlení, hřbitov,
odpady

jezek@belasm.cz

Ing. Tomáš Žalský – 2. místostarosta

603 854 869

Obecní komunikace, pozemky, dětské hřiště, komunikace se
spolky

zalsky@belasm.cz

Ing. Martin Mihulka

731 003 400

Vodovod

mihulka@belasm.cz

Nahlášení požadavku na protažení obecní
cesty
Nahlášení poruchy kabelové televize

775 203 677
603 854 869
777 775 047
775 203 677
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
Černý kontejner

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

Středa: 15:00 - 18:00
Týdně – středa v cca
16:00
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.

Obec Bělá
Bělá č.p. 142, 514 01 Jilemnice, IČ 275603

SOUHLAS
se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem připomenutí životního
jubilea.

Jméno, příjmení jubilanta: .............................................................................
Souhlasím v souladu s Nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé jako GDPR) se zveřejněním
mého příjmení, jména, věku. Tyto osobní údaje budou použity pro připomenutí mého životního
jubilea a budou zveřejněny v obecním časopise Bělský občasník a na internetových stránkách obce,
kde je tento obecní časopis volně ke stažení v elektronické podobě. Svůj souhlas dávám na dobu
neurčitou pro má další životní jubilea.
Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, k čemuž postačí písemné oznámení předané
prokazatelně (proti podpisu, popř. zaslané doporučenou poštou) vedení obce. Oznámení nemusí
obsahovat důvod a postačí zde uvedení jména, příjmení a podpisu odvolávajícího a data, ke kterému
se souhlas odvolává.
Beru na vědomí, že odvolání souhlasu nemá zpětnou účinnost na informace pořízené a zveřejněné
před odvoláním.

V Bělé dne ……………… 2020

Souhlas udělil (jméno hůlkovým písmem a podpis):

.....................................................................................................

Obec Bělá
Bělá č.p. 142, 514 01 Jilemnice, IČ 275603

SOUHLAS
se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem připomenutí narození
dítěte.

Jméno, příjmení zákonného zástupce: .................................................................
Jméno, příjmení, datum narození dítěte: ............................................................

Souhlasím v souladu s Nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé jako GDPR) se zveřejněním
osobních údajů dítěte, kterého jsem zákonným zástupcem, v rozsahu: příjmení, jméno, datum
narození. Tyto osobní údaje budou použity pro připomenutí narození dítěte a budou zveřejněny
v obecním časopise Bělský občasník a na internetových stránkách obce, kde je tento obecní časopis
volně ke stažení v elektronické podobě.
Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, k čemuž postačí písemné oznámení předané
prokazatelně (proti podpisu, popř. zaslané doporučenou poštou) vedení obce. Oznámení nemusí
obsahovat důvod a postačí zde uvedení jména, příjmení a podpisu odvolávajícího a data, ke kterému
se souhlas odvolává.
Beru na vědomí, že odvolání souhlasu nemá zpětnou účinnost na informace pořízené a zveřejněné
před odvoláním.

V Bělé dne ……………… 2020

Souhlas udělil (jméno hůlkovým písmem a podpis):

.....................................................................................................

