
Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU - DĚNÍ VE MĚSTĚ - DOTAZNÍK PRO STRAT. 
PLÁN - Z KULTURNÍHO DĚNÍ - ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI 

Výstavní sál MKZ
„THEATRUM MUNDI“

Divadlo světa očima fotografa 
Jiřího Ulrycha

4. – 25. 11.

Pátky a soboty
TRÉGLOVA BĚLÁ 

Divadelní představení 
v Komorním sále MKZ od 19.30 hod.
Program v IC na Masarykově nám.

Středa 9. listopadu
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZM

V Klubu ZŠ v Máchově ulici od 18 hod.

Čtvrtek 24. listopadu
FILMOVÝ KLUB – Piráti ze Salé

Dokumentární fi lmy 
se současnou tematikou 

V Komorním sále MKZ od 19 hod. 
Vstup zdarma

Neděle 27. listopadu
DÍLNIČKA – Smaltování

V IC na zámku od 13 do 16 hod.
Vstupné dobrovolné

VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
Slavnostní zahájení 

Ve Výstavním sále MKZ od 16 hod.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí od 17 hod. 

ADVENTNÍ KONCERT
Kostel Povýšení sv. Kříže od 18 hod

Vstupné dobrovolné

Úterý 6. prosince 
ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ ZA 

MIKULÁŠEM
V IC na zámku od 17 a 18 hod. 

Vstupné 50 Kč 

Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
listopad
11/2016
40. ročník

podzimní měsíce se nám představují 
svými nádhernými barvami, spadanými 
kaštany i padajícím listím, ale také chlad-
nějším a  sychravým počasím. Při této 
příležitosti bych chtěla upozornit naše 
občany na povinné revize kotlů na tuhá 
paliva, které by měly být provedeny do 
konce tohoto roku. Určitě to prospěje na-
šemu ovzduší, které by nemělo být ničeno 
nesprávným spalováním nevhodných 
produktů. Můžete využít nabízených slu-
žeb v inzerci Zpravodaje.
V tento čas je také v prodeji náš nový Běl-
ský kalendář, který byl slavnostně pokřtěn 
v  měsíci říjnu. Vítězové byli odměněni 
a  my můžeme obdivovat zajímavé foto-
grafi e našich občanů, které byly poskyt-
nuty k vytvoření kalendáře. Určitě se tento 
kalendář může hodit jako dárek, který po-
těší naše příbuzné a známé, kteří nebydlí 
ve Bělé pod Bezdězem, ale fotografi e jim 
mohou připomenout známá místa.

Také přemýšlím nad tím, jak nám ten čas 
letí neuvěřitelnou rychlostí - již tento mě-
síc nám začíná adventní čas. Na konci mě-
síce společně rozsvítíme vánoční strom 
a  budeme nasávat vánoční atmosféru. 
K tomuto pohodovému času nepochybně 
přispějí i připravené kulturní akce, na kte-
rých se třeba společně potkáme.
I nadále se pracuje na Strategickém plánu 
města. Minulý měsíc proběhlo setkání 
s občany a zastupiteli města, kteří se za-
pojili do zpracování tohoto dokumentu. 
Nyní jsou v oběhu dotazníky, které mů-
žete vyplnit a odevzdat. Můžete je vypl-
nit v elektronické podobě - najdete ji na 
webových stránkách města. Děkuji všem 
občanům, kteří se zapojí do této tvorby 
a není jim lhostejná budoucnost a rozvoj 
našeho města.

Krásné pohodové dny vám přeje 
Jitka Tošovská, starostka města

foto: Oldřich Jelen st.
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Dne 12. 10. 2016 se ve společenském 
klubu Základní školy v  Máchově ulici 
konal vstupní seminář pro širokou ve-
řejnost k tvorbě Strategického plánu roz-
voje města Bělá pod Bezdězem.
V  první části semináře byl občanům 
představen smysl strategického pláno-
vání a  řízení a  účastníci byli seznámeni 
s  postupem tvorby strategického plánu, 
tj. organizačními postupy, strukturou 
dokumentu, harmonogramem atd. Pre-
zentována byla i  možnost zapojení ve-
řejnosti do tvorby nového strategického 
plánu města, v  rámci které byla mj. po-
dána informace o  zahájení dotazníko-
vého šetření.
V druhé polovině semináře byly formou 
kulatých stolů zjišťovány klíčové pro-
blémy města. Nejvíce obyvatele města 
trápí decentralizace budov základní 
školy, technický stav družiny a  stav pa-
mátek (zámek, kostel atd.). Dále oby-
vatelé vyjádřili zájem zachovat stávající 
ráz koupaliště a  uvítali by zlepšení kva-
lity komunikací. Všechny další problémy 
zjištěné prostřednictvím kulatých stolů 
budou pečlivě vyhodnoceny a budou za-
pracovány do strategického plánu.
Dalším krokem zapojení veřejnosti do 
strategického plánování a  zjišťování klí-
čových problémů města je dotazníkové 
šetření. Dovolujeme si tedy požádat ve-
řejnost o  vyplnění dotazníků. Ty jsou 
distribuovány např. v  místní knihovně, 
Informačním centru na zámku, v  ma-
teřské škole. Dotazník je i součástí listo-
padového vydání bělského Zpravodaje 
a  zároveň je možno jej vyplnit elektro-
nicky do 11. 11. 2016 na adrese https://
sprm-bela.vyplnto.cz/. Dotazníky v  pa-
pírové podobě lze odevzdávat do 11. 11. 
2016 do sběrné schránky ve vstupní hale 
MÚ, v  místní knihovně, případně tam, 
kde jste je obdrželi (MŠ, družina, IC). 
Dotazník ke stažení i  odkaz na elektro-
nickou verzi najdete i na webu města pod 
odkazem Strategický plán města.

Děkujeme všem zúčastněným za jejich 
čas a náměty, kterými přispívají k rozvoji 
města Bělá pod Bezdězem.

Za realizační tým
Jana Vltavská, vedoucí odboru RaMM

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Z jednání  rady města 
Strategický plán rozvoje

Rada města vzala na vědomí informaci 
o  zahájení prací na tvorbě Strategického 
plánu rozvoje města Bělá pod Bezdězem 
a  ustanovila řídicí skupinu (ŘS SPRM) 
pro přípravu a  realizaci Strategického 
plánu rozvoje města Bělá pod Bezdězem 
ve složení starostka města (v  pozici po-
litického garanta), místostarosta města, 
tajemník MěÚ, vedoucí odboru Rozvoje 
a  majetku města a  vedoucí Finančního 
odboru, a  jmenovala pracovní skupinu 
(PS SPRM) pro přípravu a realizaci Stra-
tegického plánu rozvoje města Bělá pod 
Bezdězem. 

Něco pro skauty
Rada města schválila uzavření smlouvy 
o nájmu pozemku p.č. 338 o výměře 864 
m² v  k.ú. Bělá pod Bezdězem s  nájem-
cem Spolek Junák – český skaut, středisko 
Svornost Bělá pod Bezdězem, z. s., s plat-
ností od 1. 10. 2016 na dobu neurčitou 
a souhlasí se stavbou kůlny na daném po-
zemku.

Den s házenou
Rada města schválila poskytnutí výpůjčky  
sportovní haly na akci „Den s  házenou“, 
která je ve spolupráci TJ Sokol Bělá pod 
Bezdězem s ZŠ Tyršova ul.

Bc. Zdeněk Krenický 
tajemník úřadu

Plnění rozpočtu
Rada města doporučila Zastupitelstvu 
města Bělá pod Bezdězem schválit stav 
plnění rozpočtu města k  31.08.2016. 
Příjmy ve výši 60.650.313,- Kč, výdaje 
49.197.352,- Kč. 

Restaurace na hřišti
Rada města na základě žádosti provozo-
vatele schválila ukončení nájmu  prostor 
sloužících k  podnikání v  objektu ob-
čanské vybavenosti č.p. 284, ulice Měl-
nická, Bělá pod Bezdězem, pronajatého 
smlouvou o pronájmu ze dne 01.04.2016 
panu Vilému Sirschovi dohodou ke dni 
30.9.2016.
Současně rada města schválila zveřejnění 
záměru města pronajmout tento prostor 
sloužící podnikání v  objektu občanské 
vybavenosti č.p. 284 (restaurace, kuchyň, 
herna, sklad, chodba, soc. zařízení a  te-
rasa) pro zajištění stravovacích služeb za 
minimální cenu 60.000,- Kč/rok. V  ceně 
nejsou započítány náklady na energie. 

ZVEME VÁS NA 
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ 

Zastupitelstva města B. p. B. 
9. 11. od 18 hod. 

v klubu Základní školy 
v Máchově ulici.

Strategický plán rozvoje 
města Bělá pod Bezdězem

KALENDÁŘ 2017 PRO BĚLOU V PRODEJI

Fotosoutěž pro kalendář 2017 byla úspěšně 
zakončena slavnostním zahájením výstavy 
přihlášených prací ve středu 19. října v In-
formačním centru na zámku.
Tématem kalendáře byla bělská zákoutí, 
a přestože se v našem městě najdou krásná 
místa, účastníků oproti loňsku znatelně 
ubylo. Přihlásilo se osm soutěžících, kte-
rým za jejich příspěvky velmi děkujeme. Že 
každá z fotografi í má své kouzlo, se můžete 
přesvědčit na výstavě v IC na zámku, která 
potrvá až do poloviny prosince a bude dopl-
něna aranží dětí a rodičů z RC Kaštan.
První místo od poroty získala fotografi e 
s  názvem Zrcadlení od Terezy Kašparové, 
druhé místo patří snímku Altán v  parku 
Jana Mittenhubera a třetí skončila fotogra-
fi e Bezdědický křížek při východu slunce 
Jiřiny Knížkové, která získala také první 
místo od vás, našich občanů, v  interneto-
vém hlasování. Bohužel ji nenajdete v  ka-
lendáři, protože nemohla být dodána v kva-
litě potřebné pro tisk, což nás všechny velmi 
mrzí, nicméně se můžeme těšit příští rok na 
možná ještě lepší záběry. 
Tím se dostáváme k  tématu kalendáře pro 

rok 2018. Oslovili jsme účastníky soutěže, 
aby podali své návrhy. Vítězka letošního 
ročníku vylosovala téma „Historie města“. 
Doufáme, že vás inspiruje k  novým nápa-
dům a  krásným fotografi ím. Přesné pro-
pozice k soutěži budou uveřejněny v lednu 
2017 na stránkách MKZ a MěÚ. 
Kalendář pro rok 2017„ZÁKOUTÍ V BĚLÉ 
POD BEZDĚZEM“ najdete již dnes v pro-
deji v IC na zámku, Knihovně Vl. Holana, 
knihkupectví paní Jiráskové a  v  hračkář-
ství U  Eichlerů. CENA KALENDÁŘE JE 
149 KČ. 

Simona Grosová
 MKZ Bělá p. B. 



3

DOTAZNÍK - STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

Vážená paní, vážený pane,
Bělá pod Bezdězem pořizuje strategický plán rozvoje města. Obracíme se na Vás  s  žádostí o  spolupráci formou zapo-
jení se do dotazníkového šetření, jehož cílem je zjistit preference,  potřeby a  představy občanů města Bělá pod Bezdě-
zem o  jeho budoucím rozvoji a  stavu  jednotlivých oblastí, které jsou pro budoucnost města a  jeho funkčního území klíčové. 

Průzkum je realizován v podobě krátkého dotazníku, jehož vyplnění Vám nezabere více než 15 minut času. Odpovědi, prosím, kříž-
kujte, případně doplňte vlastní komentáře. Dotazník je anonymní a závěry tohoto šetření budou sloužit jako jeden z podkladů při 
tvorbě strategie rozvoje města.
V případě potřeby se obracejte na Janu Vltavskou, odbor rozvoje a majetku Městského úřadu Bělá pod Bezdězem, tel.: 730 585 986. 
Dotazníky můžete odevzdávat do 11. 11. 2016 do sběrné schránky ve vstupní hale MÚ, v místní knihovně, případně tam, kde jste 
je obdrželi (MŠ, IC, družina). Dotazník je možno vyplnit i elektronicky na adrese https://sprm-bela.vyplnto.cz/ (do 11. 11. 2016).
Odkaz a informace k dotazníku budou uvedeny i na webu města pod odkazem Strategický plán města.
Předem děkujeme za vyplnění.

Pozice:  □ zastupitel   □ zaměstnanec města    □ veřejnost    □ jiné (vypsat):
Věk: Dosažené vzdělání: □ základní   □ vyučen    □ střední 

                                    □ vyšší odborné    □ vysokoškolské
Pohlaví:    □ muž     □ žena

1.) Jaký slogan, heslo či symbol se Vám vybaví ve vztahu k městu Bělá pod Bezdězem? 
Zaškrtněte 5 z nabídnutých možností nebo dopište své.

      dostupnost Mladé Boleslavi a Prahy kostel sv. Václava a augustiniánský klášter 

      blízkost Máchova jezera plážová házená

      hrad Bezděz koupaliště

      historické jádro města se zrekonstruovaným náměstím a parkem balonové létání

      zámek s kaplí sv. Josefa jarmarky

      děkanský chrám Povýšení sv. Kříže lesy, houby, borůvky

      národní přírodní památka Klokočka s léčivým pramenem Máchův kraj

      zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová občanské sdružení LAG Podralsko

      Muzeum Podbezdězí jiné:

2.) Napište stručně, na co jste ve městě skutečně hrdí. 
Uveďte alespoň 3 (například konkrétní místo, památka, instituce, spolek, akce, historická událost či osobnost).
1. 
2.
3.

3.) Co řeknete člověku, který se chce přestěhovat do Bělé pod Bezdězem? 
Uveďte dle svého názoru 3 největší pozitiva města. (Např. dopravní spojení, kvalitní služby, společenské a kulturní akce, možnosti 
trávení volného času, dostupné bydlení.)
1.
2.
3.

4.) Uveďte dle svého názoru 3 největší negativa (nebo problémy) města.
(Např. dopravní problémy, ovzduší, dostupnost škol/školek, nedostupnost služeb, chátrající areál).
1.
2.
3.

✂
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5.) Jaká 3 místa (objekty, či plochy) se Vám jeví v Bělé pod Bezdězem jako nejhezčí či nejlépe využitá? 
1.
2.
3.

6.) Jaká 3 místa (objekty, či plochy) se Vám jeví ve městě jako nejhorší/nejošklivější či nejhůře využitá? 
1.
2.
3

7.) Máte známého, který uvažuje o přesídlení svého podnikání do Bělé pod Bezdězem. Čím jej přesvědčíte, že zrovna Bělá pod 
Bezdězem je nejvhodnější? 
Uveďte 3 důvody.
1.
2.
3.

8.) Uveďte 3 místa (konkrétní památky, místa, restaurace atd.), která doporučíte navštívit turistovi, jenž se vás ptá, co stojí ve 
městě za návštěvu.
1.
2.
3.

9.) Co byste z hlediska rozvoje a života ve městě změnili, pokud byste měli možnost? 
Uveďte alespoň 3 takové příležitosti.
1.
2.
3.

10.) Ohodnoťte svou spokojenost s poskytováním veřejných služeb ve městě. 
Zakroužkujte číslo. Hodnocení je stejné jako ve škole: 
1 = výborně, 5 = nedostatečně.
údržba zeleně      1 2 3 4 5
opravy a údržba památek    1 2 3 4 5
možnosti bydlení     1 2 3 4 5
nakládání s odpady    1 2 3 4 5
údržba komunikací    1 2 3 4 5
podpora podnikání     1 2 3 4 5
nabídka pozemků a objektů pro podnikání  1 2 3 4 5
školství       1 2 3 4 5
sociální služby     1 2 3 4 5
zdravotnictví     1 2 3 4 5
kulturní vyžití     1 2 3 4 5 
sportovní vyžití     1 2 3 4 5
jiná veřejná služba (vypište): ………………… 1 2 3 4 5 

Zde můžete uvést další sdělení a náměty k rozvoji města. Vypište.

✂

DOTAZNÍK - STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM 
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DOTAZNÍK - STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

Šesťáci navštívili skanzen Altamira Limeriky

Ani déšť nás nezastavil

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Dne 27. 9. se obě třídy šestého ročníku 
zúčastnily historické exkurze v pravěkém 
skanzenu experimentální archeologie Al-
tamira v Kosmonosech. Jedná se o dětské 
zájmové sdružení, které se pro děti pou-
tavým a přijatelným způsobem věnuje ex-
perimentální archeologii. Skanzen oslavil 
v letošním roce třicetileté výročí od svého 
založení.

Altamira spolupracuje s  množstvím od-
borných poradců z  oblasti historie, jako 
je například PhDr. Jiří Waldhauser, CSc., 
díky jehož nálezu keltské polozemnice 
z  Markvartic u  Dolního Bousova mohla 
vzniknout v  areálu Altamiry její rekon-

strukce. V rámci exkurze se žáci seznámili 
se všemi stavbami z areálu Altamiry, do-
zvěděli se, co lidé v  pravěku jedli, jak se 
oblékali, jaké používali nástroje i  jakým 
způsobem se stavěly pece na výpal kera-
miky či tavbu železné rudy.
Ve stálé expozici si všichni mohli prohléd-
nout keramické výrobky dětí z Altamiry, 
ruční tkací stavy, odlitky z bronzu, železné 
a  kožené náramky, pravěký bubínek se 
zvířecí blánou, rituální sošky zvířat i Věs-
tonickou Venuši a také si mohli vyzkoušet, 
jakým způsobem si pravěcí lidé drtili zrno 
na mouku v ruční zrnotěrce i na rotačním 
mlýnu. V  neposlední řadě si prohlédli 
zvenčí i  zevnitř polozemnici a  dozvěděli 
se, jaký význam měla zavěšená surová zví-
řecí kůže nad ohništěm i kolik lidí se do 
jedné polozemnice pohodlně vešlo.
Neméně zajímavá byla pro žáky i  zdejší 
koza Tereza a stádo ovcí, které děti v prů-
běhu exkurze provázelo. V závěru pak žáci 
samostatně vyplnili pracovní list, který 
zjišťoval, kolik vědomostí a  nových po-
znatků si z exkurze odnesli. Za odměnu si 
žáci mohli ovce nakrmit tvrdým chlebem 
a zahrát si několik her v areálu skanzenu.

Mgr. Petra Kulasová

Jak často se vám o vyučování stalo, že jste 
mohli běhat po chodbě a ještě jste za to do-
stali jedničku? Jestli nikdy, pak je víc než 
jisté, že jste nenavštěvovali na naší škole 
hodiny chemie a  přírodopisu obohacené 
o limeriky.

Limerik je poetický útvar o  pěti verších, 
z  nichž první a  poslední verš je stejný. 
V  básničce je zábavnou formou zakom-
ponováno učivo, které si žáci mají osvojit. 
Tato metoda hravého a  zábavného učení 
je zároveň motivací a  rozhýbáním našich 
žáků. Trojčlenná družstva spolu soutěží, 
které z nich se za vyučovací hodinu naučí 
a přednese nejvíce limeriků s danou tema-
tikou.
Abychom nerušili ostatní výuku, běháme 
u šaten či za hezkého počasí venku. Každý 
člen družstva má svou vymezenou pozici – 
„jednička“ se učí básničku na stanovišti za 
šatnami, pak jde naučit text svou „dvojku“, 
která už čeká u  umyvadel před jídelnou. 
A  na závěr „dvojka“ přeříká limerik své 
„trojce“, na kterou čeká úkol nejtěžší – pře-

recitovat bezchybně báseň učitelce. Pokud 
je vše v pořádku, učí se básničku novou.
Žákům se tato aktivita velmi líbí, baví je 
a slíbená jednička je pro ně jen třešinkou 
na dortu. 

Ing. Pavlína Cankařová

Ačkoliv jsme s žáky 8. ročníku ve spolu-
práci s organizací NaZemi pečlivě připra-
vili „Výstavu na stromech“, počasí nás pře-
vezlo – déšť a  bouřka naše úsilí zmařily. 
Vandalové dokonali dílo zkázy, takže po 
pár dnech už zbývaly v parku na náměstí 
jen tři plakáty. Ale ani to nás nezastavilo 
v  našem úsilí dozvědět se více o  problé-
mech spojených s výrobou bot.

Naštěstí jsme měli fotokopie plakátů s in-
formacemi, takže žáci mohli své pracovní 
listy vyplnit v pohodlí svých tříd. Vytvořili 
jsme si interaktivní mapu, odkud pochá-
zejí naše boty, pustili si videa o výrobě bot 
a kůže a nakonec se vrhli na výrobu vlast-
ních prezentací. Žáci se rozdělili do sku-
pin a  zpracovali témata, která je zaujala. 
Nyní prezentace dokončujeme a  chys-

táme jejich výstavu. Také plánujeme na-
vštívit s našimi postery žáky nižších roč-
níků a i je zábavnou a přijatelnou formou 
seznámit s danou problematikou.
Doufejme, že příští rok dopadne výstava 
lépe a budou si ji moci prohlédnout i ná-
vštěvníci našeho parku.

Ing. Pavlína Cankařová



6

Již tradičně se naše Mateřská škola v Bře-
zince zúčastnila Podzimní výstavy v Bře-
zovicích. V letošním roce jsme tvořili na 
téma: ,,Naše zahrada“. Během měsíce září 

děti malovaly, lepily a  kreslily, abychom 
prostřednictvím jejich prací prezentovali 
naši novou školní zahradu v  přírodním 
stylu. Výstavu dětských prací jsme dopl-
nili o vlastní výpěstky a fotografi e dětí při 
péči o  naši produkční zahrádku. Jednu 
z těchto fotografi í jsme přihlásili do foto-
grafi cké soutěže na téma: ,,Naše zahrada“. 
V této soutěži jsme se umístili na prvním 
místě. Děkujeme Obecnímu úřadu Březo-
vice za možnost prezentace a těšíme se na 
další spolupráci.

Kolektiv Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, 
odloučené pracoviště Březinka

Jako každý rok, tak i  letos k  nám při-
jely houpačky, autíčka, kolotoč i  tradiční 
stánky. Znamenalo to jediné - je tu po-
svícení. Bělské posvícení jsme si připo-

mněli i v mateřské škole, s dětmi V. třídy 
(Motýlci), různými říkadly a  nechybělo 
ani pečení koláčů. Díky spolupráci ma-
minek, které připravily výborné nádivky, 
jsme napekli tzv. kecané koláče, které se 
moc a  moc povedly. Připomenuto bylo 
i rčení: „Bez práce nejsou koláče.“

Za děti a paní učitelky
Dana Neumannová

Od 1. 12. 2016 bude v České republice zahájena náběhová fáze elektronické evidence 
tržeb (zkráceně EET), která podnikatelům přináší další z řady povinností. Po zavedení 
kontrolního hlášení k DPH je EET dalším nástrojem ministra fi nancí Andreje Babiše 
vedoucímu k  vyššímu výběru daní, k  potlačení šedé ekonomiky a  zvýšení reálného 
HDP. Na druhé straně však má mít negativní dopad na miliony podnikatelů, kteří musí 
investovat do nového vybavení a věnovat ročně desítky hodin nové povinnosti.
EET je on-line nástroj ke kontrole přiznávání tržeb podnikatelů. Jak systém funguje? 
Při hotovostním prodeji, kterým se rozumí i platba kartou či stravenkami, je tržba na-
hlášena fi nančnímu úřadu (FÚ) (1). FÚ následně přidělí dané tržbě/účtence jedinečný 
fi skální identifi kační kód (FIK), který je nesmazatelně vytištěn na dokladu (2) a doklad 
předán (3). Zda byla účtenka podnikatelem skutečně nahlášena a její přiznání nebylo 
stornováno, může kupující ověřit zadáním FIK v on-line aplikaci (4). Hlídá tak podni-
katele, zda nepodvádí.
EET podléhají veškeré podnikající subjekty bez ohledu na obor či formu podnikání. 
Systém však bude nabíhat v  několika fázích dle předmětu podnikání ekonomického 
subjektu:

• od 1. 12. 2016 ubytovací a restaurační služby,
• od 1. 3. 2017 maloobchod a velkoobchod,
• od 1. 3. 2018 svobodná povolání, doprava, zemědělství, a konečně
• od 1. 6. 2018 řemeslné činností a ostatní výrobní činnosti.

Celý proces náběhu na e-tržby rozčleňme do několika kroků:

1) Požádat o přístupové údaje a certifi kát

O přihlašovací údaje žádáme již od 1. září na FÚ dvěma způsoby: osobně na pracovišti 
FÚ, nebo on-line prostřednictvím datové schránky (více informací o zřízení a využí-
vání datové schránky na webu autora článku). Pomocí přihlašovacích údajů následně 
nahlásíme svou provozovnu a požádáme o přidělení elektronického certifi kátu, kterým 
budeme hlášené tržby „podepisovat“. 

Další kroky celého procesu a  celý článek naleznete na webových stránkách autora 
www.michalvejvoda.cz.

Michal Vejvoda

Podzim plný barev nás vyzval k podzim-
nímu tvoření s  rodiči, které se konalo ve 
čtvrtek 6. 10. Děti (Motýlci) a  jejich ro-
diče si společně vytvořili ježečky z  růz-

ných přírodnin. Příjemné odpoledne jsme 
si pak zpestřili podzimními hrami a  po-
hoštěním od maminek.

Za děti  a paní učitelky 
Dana Neumannová

Děkujeme touto cestou panu Jiřímu Ple-
sarovi za zajištění akce pro děti s psovody 
z  Odboru služební kynologie v  Milovi-

cích, která proběhla v Mateřské škole Bělá 
pod Bezdězem v  ulici Velenského. Děti 
mohly sledovat například poslušnost psů, 
vyštěkávání nalezené osoby a zadržení pa-
chatele. Dozvěděli jsme se také zajímavé 
informace o  práci psovodů a  jejich čtyř-
nohých parťáků.

Za mateřskou školu Mgr. Pavlína Šertlerová, 
ředitelka MŠ

Účast Mateřské školy 
v Březince na Podzimní 
výstavě v Březovicích

Posvícení ve školce

Jak se připravit na elektronickou evidenci tržeb

Tvoření s rodiči Policejní psi 
v mateřské škole

DĚNÍ VE MĚSTĚ
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Piráti ze Salé 
V Komorním sále MKZ, čtvrtek 
24. 11. od 19 hod.
Režie: Rosa Rogers, 
Merieme Addou UK, 2014 
Na pozůstatcích někdejší pirátské pevnosti 
v marockém Salé vyrostla úplně jiná stavba 
– cirkusový stan. Útočiště tu našla první ma-
rocká cirkusová škola, která poskytuje alter-
nativní vzdělání mladým lidem s  pohybo-
vým talentem. Snímek zblízka ukazuje osudy 
několika z  nich – od přísných přijímacích 
zkoušek přes náročný trénink až po přípravu 
prvního vystoupení. Budoucí artisté musí 
překonávat zákony gravitace a  nalézat mo-
tivaci k  lepším výkonům. Cesta ke svobod-

nému uměleckému vyjádření je pro ně nejen 
cestou k profesionální umělecké kariéře, ale 
i k nezávislosti a svobodě.
Zdroj: www.promitejity.cz

THEATRUM MUNDI 
DIVADLO SVĚTA 
ve fotografiích Jiřího Ulrycha
V rámci zahájení pravidelného divadelního 
festivalu Tréglova Bělá zahajujeme také vý-
stavu, která je k  divadlu tematicky laděna. 
Letos vám chceme představit fotografi e vyja-
dřující nejen pohyb na divadelních prknech, 
ale také živou fotografi i z různých prostředí.
Výstava bude přístupná mimo běžnou ote-
vírací dobu také před začátkem a po skon-
čení všech divadelních představení až do 
24. listopadu. 
V  prosinci vystřídá fotografi e výstava bet-
lémů od sběratelky z Brna, která bude slav-

nostně otevřena v  neděli 27. 11. v  16 hod. 
před rozsvícením vánočního stromu.
Výstavní sál je otevřen vždy po – čt od 9 do 
11.30 a  od 12 do 16 hod. Návštěvu mimo 
tuto dobu lze dohodnout telefonicky na čísle 
326 701 216. 

-S.G.-

Kulturní program na neděli 27. 11.
Vánoční stromy se rozsvěcí vždy první ad-
ventní neděli. Letos připadá již na neděli 
27. listopadu. Program je tentokrát složený 
z několika na sebe navazujících akcí. 
V 16 hodin Vás rádi uvidíme na zahájení vá-
noční výstavy, která má tentokrát opět ryze 
vánočního ducha. Můžete se podívat na je-
dinečnou sbírku různého ztvárnění betlémů, 
kterou představí sama sběratelka. Vernisáž 
hudebně doprovodí soubor zobcových fl éten 
„Flauto Collegium“ ze ZUŠ Mladá Boleslav. 
V  17 hodin Vás pozveme do parku na ná-
městí, kde představíme prosincové programy 
a společně s velkými anděly rozsvítíme Vá-
noční strom a  dáme Vám možnost vpustit 
si vánoční světlo do svých srdcí a odnést si 
jej do svých domovů. To vše stihneme tak, 
abychom Vám dali možnost přesunout se do 
Kostela Povýšení sv. Kříže, kde farnost při-
pravila od 18 hodin první adventní koncert 
v podání Bělské farní scholy.
Doufáme, že si uděláte čas nejen na začátku 
adventního období, ale že se setkáme i  při 
dalších předvánočních akcích. Přejeme Vám 
i nám, aby se toto období stalo obdobím pří-
jemného očekávání, a ne jen předvánočním 
shonem.

-S.G.-

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Program listopad 2016

Pondělí 8.30 – 13 hod.
Herničky pro nejmenší děti 
Od 0,5 – 6 let

Úterý 
Výtvarná dílna - podzimní pro ZŠ a MŠ

Středa: 8 – 13 hod.
Herničky pro nejmenší děti
Výtvarné aktivity

Čtvrtek: 12 – 17 hod.
Šikulky - Výtvarné odpoledne 
pro děti z MŠ, ZŠ
Angličtina pro dospělé – začne od ledna

Pátek: 8 – 13 hod.
Herničky pro nejmenší děti
Hudebně-pohybové aktivity

Těšíme se na vás.
I. Křivánková (p. Kaštánková) - bližší informace 

na tel. čísle 606 174 564

RODIČOVSKÉ  
CENTRUM 
KAŠTAN 

Historie smaltování sahá 
do doby před více než 2 000 
lety. Užívali ji Egypťané, ale 
také Japonci, Číňané, In-
dové a  obyvatelé Byzance. 
Nejprve se smaltování po-
užívalo na zdobení šperků, 
zdobeny byly i náboženské 
výjevy či korunovační kle-
noty. Smaltování k  užit-
kovému využití se začalo 
používat až v  19. století.

Při dílničce budeme zdo-
bit výřezy ze skla a  ple-
chu pomocí smaltovací 
barvy v prášku. Vytvrzení 
smaltu dosáhneme nad 
svíčkou či plynovým va-
řičem. Hotový výrobek je 
možno použít jako přívě-
šek na klíče či šperk.
Za pomoci rodičů 
zvládnou dílničku i děti.
Vstupné dobrovolné.

INFORMAČNÍ CENTRUM S EXPOZICEMI 
NA ZÁMKU 

RUKODĚLNÁ DÍLNIČKA – SMALTOVÁNÍ
 NEDĚLE 27. 11.   13 – 16 HOD.

MIKULÁŠSKÉ PUTOVÁNÍ 
ÚTERÝ 6. 12.   17 – 18 HOD.

FILMOVÝ KLUB VÝSTAVNÍ SÁL MKZ 

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU

Na úterý 6. 12. od 17 a 18 hod. je pro vás 
připraveno putování za adventními lido-
vými zvyky a postavami. Děti a rodiče se 
setkají mimo jiné s  Barborami, Luciemi 
a  samozřejmě nebudou chybět čerti ani 
svatý Mikuláš. Opět se sejdeme v  pro-
storách Informačního centra na zámku. 
Vstupné 50 Kč. Kapacita 40 osob v jedné 
skupině.

Vstupenky zakoupíte od 1. 11. v  Infor-
mačním centru na zámku, samozřejmě je 
i možnost rezervace na www.mkzbela.cz.
Prosíme všechny rodiče: balíčky pro své 
děti odevzdávejte čitelně podepsané (uvá-
dějte celé jméno) v  Informačním centru 
na zámku, a to v pondělí či úterý 5. - 6. 12. 
nebo přímo u pokladny těsně před akcí.

Oklešťková
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ 

Farní kostel Povýšení sv. Kříže prochází 
již dlouhá léta restaurováním interiéru. 
Restaurován byl mobiliář (oltáře, sochy) 
i výmalba. Vzhledem k velké fi nanční ná-
ročnosti se vše musí dělat jen po částech. 
Vloni se výmalbou pod kůrem dokončila 
celá podoba kostela z 19. stol. Náš bělský 
farní kostel se tak stal nejkrásnějším kos-
telem v  okolí právě díky celkovému re-
staurování. Zbývá ještě dokončit sakristii. 
Sakristie kostela je zřejmě nejstarším 
místem v  Bělé. Pochází z  první poloviny 
14. stol. a  byla vystavěna spolu s  částí 
dnešního kostela při zakládání města. 
Strop tvoří 4 pole nádherné křížové 
žebrové klenby, kterou uprostřed drží os-
miboký pilíř. V sakristii je uchovávána ka-
menná kuřívodská křtitelnice na tordova-
ném sloupu (z doby někdy kolem 1500).
V  letošním roce probíhaly 3 restaurátor-
ské průzkumy, při nichž se zachycovala 
původní podoba výmalby sakristie. Bylo 
zjištěno, že na většině plochy sakristie 
lze pod čtyřmi přemalbami najít gotic-
kou výmalbu (ze 14. stol.). Také se obje-
vila fi gurální malba na východní straně 
sakristie a  zazděný svatostánek. Jde o  je-

dinečný objev; svatostánek byl zazděn 
v době, kdy se o fi gurální malbě už nic ne-
vědělo. Figurální malbu tvoří dvě postavy 
- andělé, kteří (zřejmě) klečí a  se sepja-

týma rukama mají oči upřené k eucharis-
tii ve svatostánku. Nad nimi se rozprostírá 
ozdobný závěs. Co kdysi bylo pod anděly 
ani na čem a zda skutečně klečeli, se již ni-
kdy nedozvíme, protože zeď je v této výšce 
zcela poničená vlhkostí. 
Nalezení svatostánku v  sakristii otvírá 
nový pohled na historii kostela. Zdá se, 
že dnešní sakristie byla prostorem, kde se 
slavila mše sv. ještě před tím, než byl do-
stavěn vlastní gotický kostel. 
Dnes se funkční svatostánek nachází na 

hlavním oltáři. Toto místo mu bylo vyčle-
něno od druhé poloviny 16. stol. Je nejpo-
svátnějším místem celého kostela. Uvnitř 
se nachází eucharistie – proměněné hos-
tie ze mše svaté. Katolíci od dob apoštolů 
věří, že je zde přítomen Kristus, tak jak 
on sám řekl při poslední večeři. Proto při 
vstupu do chrámu věřící poklekají. Proto 
jsou také svatostánky, resp. celé oltáře, tak 
nádherně zdobeny. Dokladem je právě 
i  nalezená vzácnost v  bělské sakristii od 
neznámého, nicméně kvalitního umělce. 
Prostor celé sakristie se bude restaurovat 
hlavně kvůli fi nanční náročnosti po dobu 
cca 3 let. Kromě výmalby se restaurátoři 
zaměří i  na kamenné žebroví klenby, je-
jichž barevnost doložil jejich předchozí 
průzkum. Na konci letošního roku by 
měla být hotová východní část sakristie se 
sice nevelkou, ale významnou částí stře-
dověké malby. 
Kostel je možné krátce zhlédnout před 
každou bohoslužbou, ve větším časovém 
rozsahu ve školních skupinách i po osobní 
domluvě. Sakristie však bude do konce 
roku uzavřena. 

P. Kamil Škoda

Stejně jako v  předcházejících le-
tech, i letos patří listopad divadlu. 

Tradiční festiválek Tréglova Bělá přichází 
s nabídkou kvalitních představení amatér-
ského divadla. Všechna představení jsou 
prověřena jevištěm a valná většina z nich 
je také zocelena výhní přehlídek. 

Prvním představením, na které se můžete 
těšit, je dramatizace známé novely Karla 
Poláčka BYLO NÁS PĚT v podání mlado-
boleslavského Divadýlka na dlani v pátek 
4. 11. od 19.30. Eskapády kluků z Rych-
nova v  poněkud netradičním obsazení 
vás jistě pobaví stejně jako řadu diváků 
před vámi.
Sobotní, v pořadí 5. listopadový podvečer 
bude patřit Divadlu Tří a inscenaci QUE-
ENSLAND. Zavede vás do staré dobré 
Anglie, kde se stane stará dobrá vražda. 
Ale nebojte se. Nebo vlastně bojte se. 

Komedie s  nádechem hororu. O  smích 
ovšem nebude nouze.
Další víkend zahájí v pátek 11. 11. předsta-
vení divadelního souboru Tyl Bakov nad 
Jizerou – MANŽELSTVÍ AŽ ZA HROB. 
Jak bakovští ochotníci tvrdí: o manželství 
se dá hrát, a pořád a stále o čem. A „Ty-
láci“ se do dalšího zkoumání dali pro své 
i vaše pobavení. 
Druhý den, v sobotu 12. 11., dorazí diva-
delní soubor Havlíček z Neratovic a před-
vede vám komedii ODJEZD NEJISTÝ. 
Pařížští manželé, Odile a  Jean, by ještě 
chtěli uskutečnit svoje nesplněné sny. 
Jean, spisovatel a profesor, miluje dům na 
venkově, chce se tam přestěhovat a je po-
sedlý úpravami interiéru i  zahrady. Jeho 
žena, plná síly a energie, by ovšem nerada 
opouštěla Paříž a neumí si představit život 
v „ponorce“ a navíc bez společnosti, v za-
strčeném koutě. Snaží se proto vymyslet 
důvod, jak všechno pozdržet, protože ne-
chce manželovi kazit radost. 
Další listopadový víkend začíná pátkem 
18. a  tento den jste měli vidět předsta-
vení Pardubického divadla Exil Mravnost 
marnost. Ovšem neštěstí a  nemoci ne-
chodí po horách… znáte to rčení, a  tak 
se stalo, že do uzávěrky našeho Zpravo-
daje se nepodařilo zajistit náhradní před-
stavení. Ale prosím, sledujte naše stránky 
www.mkzbela.cz, kde budete informováni 

o aktuální situaci. Uděláme vše, aby se pá-
teční přestavení konalo. V  sobotu je při-
pravena inscenace, která v  letošním roce 
dosáhla až na pomyslný vrchol divadelního 
poměřování - Jiráskův Hronov. Divadlo De-
FactoMimo Jihlava přiveze hororový pří-
běh Veroničin pokoj. Změna žánru nám jen 
prospěje. Pro toho, kdo se bojí, mám dobrou 
zprávu – divadelní bar bude jistě otevřen.
Poslední týden Tréglovy Bělé – tedy v pá-
tek 25. 11. a  v  sobotu 26. 11. se vrátíme 
k  veselejším a  poetičtějším kouskům. 
V  pátek 25. opět od 19.30 přiveze diva-
delní soubor Karel Čapek z  Děčína hru, 
jejíž příběh je veselý a  bezstarostný, jak 
už mladí bývají, a  přesto místy mrazivý 
a  slizký, jak už doba tehdy, v  roce 1989, 
bývala.
Sobota 26. 11. nabídne i pohádku pro nej-
menší od 15. hodin - uvidíte pohádku 
Čert a  švec (konec konců Mikuláš se 
blíží). A večer přijďte na kouzelně jemnou 
hru divadelního spolku Tyl z Rakovníka, 
který přijede zahrát představení Bazárek. 
Ten vznikl v  režisérsko-dramaturgickém 
tandemu manželů Evy a Jiřího Portugal – 
Sukových. Stojí to za to. A nezapomeňte si 
vzít peníze – na konci představení si bu-
dete moci zakoupit krásné věci přímo na 
jevišti.

Hezký podzim s divadlem přeje
Petr Matoušek a všichni z MKZ.

Objev zazděného svatostánku v Bělé

Tréglova Bělá potřinácté
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Dne 6. 11. uplynulo deset smutných let 
od chvíle, kdy nás navždy opustila má 
manželka, maminka a babička, Jana 
Kudláčková. Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte, prosím, s námi. 

S láskou vzpomínají manžel Miloslav a děti 
s rodinami.

Dne 6. 11. 2015 odešel na dlouhou cestu, ze které není 
návratu, pan Jaroslav Dvořák. Moc nám chybí. 

Manželka Zdena s rodinou
Dne 6. 11. tomu bude již celý rok, co nás navždy opus-
tila milovaná maminka Natálie Strnadová. Kdo jste ji 
znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku. 

Stále vzpomíná rodina.

Dne 7. 11. uplyne 15 dlouhých let, kdy 
navždy odešel můj manžel, pan Jiří 
Kácovský. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

Manželka Jarmila a dcery s rodinami

Dne 9. 11. to je již 6 let od úmrtí naší maminky, paní 
Nadi Tošovské. Kdo jste ji znali, prosím, vzpomeňte 
s námi.

Dana a Jirka s rodinami

Dne 10. 11. uplyne dlouhých 10 let od úmrtí pana 
Vratislava Hanče. 

Stále vzpomínají maminka, manželka a děti 
s rodinami.

Dne 12. 11. uplyne pět let od úmrtí naší 
maminky, babičky a  prababičky, paní 
Anežky Žambokretské. 

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 14. 11 by se dožil 81 let Karel Saitl. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou manželka, synové Petr a Pavel, vnoučata 
Kristýnka, Martínek a Míša.

Dne 17. 11. uplyne jedenáct let od úmrtí paní 
Ludmily Hukové z Hlínoviště. 

Vzpomínají manžel a syn.

Dne 20. 11. uplyne již dlouhých 12 let, co odešel 
můj drahý strýček, pan Karel Hrubý.
Kdo jste ho znal, vzpomeňte, prosím, se mnou.

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene neteř 
Jarmila.

Dne 21. 10. to bylo devět let, co nás navždy opustila 
naše maminka, babička a prababička, paní Zdeňka 
Čermáková, a dne 19. 11. tomu bude šestnáct let, co 
odešel náš tatínek, dědeček a kamarád, pan Zdeněk 
Čermák. Kdo jste je znal, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 27. 11. tomu bude již 8 let, co nás navždy 
opustil pan František Kastner.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

VZPOMÍNKY

FOTOKOUTEK: MOTOEXPEDICE 
ČESKO - SINGAPUR 2017, SEVERSKEJ 
TREJNING, „ČEZETOU“ DO SKANDI-
NÁVIE A ZPĚT
Čtvrtek 10. 11. od 18 hodin, vstupné 20 Kč
Ve čtvrtek 10. 11., mimořádně od 
18 hodin, se uskuteční další setkání 
nad zajímavými fotografiemi. Ten-
tokrát nám své putování představí 
archeolog Muzea Mladoboleslav-
ska Mgr. Adam Kout, který za ne-
celé 3 týdny ujel s  dalšími dvěma 
nadšenci na svých 50 let starých motor-
kách 5 000 km. Projeli Polskem, Litvou, 
Lotyšskem, Estonskem, Finskem, Švéd-
skem, Norskem, Dánskem, Němec-
kem…

PŘEDNÁŠKA: VÁCLAV BUDOVEC 
Z BUDOVA
Čtvrtek 24. 11. od 17 hodin, vstupné 20 Kč
Přednáška historika 
Muzea Mladobole-
slavska Mgr. Pavla 
Sosnovce o životních 
osudech Václava 
Budovce z  Budova, 
jedné z  nejzajíma-
vějších osobností 
české politiky před-
bělohorské doby. Od 
roku 1602 vlastnil 
panství Mnichovo 
Hradiště a  Klášter. Jeho život skončil na 
popravišti na pražském Staroměstském 
náměstí při exekuci představitelů proti-
habsburské „rebelie“. Přiblížen bude i jeho 
osobní a  rodinný život, názory, literární 
dílo a zmíněny budou i tragické osudy jeho 
potomků v exilu. 

MŠE SVATÁ V  ZÁMECKÉ KAPLI 
SV. JOSEFA
Pátek 11. 11. od 16.30
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv. Jo-
sefa bude sloužena v pátek 11. 11. od 16.30.

MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. VÁCLAVA
Pátek 25. 11. od 16.30
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře v Bělé p. B. 
bude sloužena v pátek 25. 11. od 16.30.

BOHUMIL DEJMEK: REVOLUČNÍ 
UDÁLOSTI V KVĚTNU 1945 V BĚLÉ 
POD BEZDĚZEM
U příležitosti sedm-
desátého výročí konce 
druhé světové války 
vydalo Muzeum Pod-
bezdězí autentické 
vzpomínky učitele Bo-
humila Dejmka (1898 – 
1979) na průběh konce 
války v  Bělé p. B. Za-
koupit je můžete na 
pokladně Muzea Pod-
bezdězí za 60 Kč.

Kontakt:
Muzeum Podbezdězí, pobočka Muzea 
Mladoboleslavska, Zámek 1 (1. patro), 

Bělá p. B.    tel.: 326 701 618
www.muzeumbela.cz 

muzeumbela@gmail.com

Muzeum Podbezdězí v listopadu

Chtěla bych poděkovat i  jménem ostatních ro-
dičů z Bělé všem členům Antiochie v čele s pa-
nem farářem Kamilem Škodou za jejich oběta-
vou péči o  naše děti během letních prázdnin. 
Místo toho, aby si užívali volna někde na plá-
ži nebo u počítače, každý turnus celých 14 dní 
ve dne a někdy i  v noci (během nočních bojo-
vek) připravoval program plný her a  zážitků. 
Antiochia se v Bělé konala letos naposled (trvá 
vždy 3 roky), tak doufáme, že se s „Antiošáky“ 
uvidíme při jiné příležitosti.

Mgr. Monika Šeráková Kipeťová

Děkuji všem zaměstnancům Městských kultur-
ních zařízení za uspořádání letního i  posví-
cenského jarmarku s  atraktivním programem, 
při kterém nezapomněli ani na naše nejmenší 
(např. dřevěný kolotoč). Také draví ptáci, které 
si odvážlivci mohli pohladit, a dokonce vzít na 
ruku, se velice líbili.

Mgr. Monika Šeráková Kipeťová

Chtěla bych tímto poděkovat Svazu invalidů 
v Bělé za dárek k mému životnímu jubileu.

Jana Kubelková

PODĚKOVÁNÍ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
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Během několika uplynulých týdnů se v ju-
náckém středisku ve Bělé  uskutečnila 
brigáda, na které nám pomohli skautští 
rodiče, skautští muzikanti, a  dokonce se 
zúčastnily i  některé děti. Shrabali jsme 
listí, nařezali dříví, umyli okna i podlahy, 
přimontovali regály, pověsili zbrusu nové 
záclony a další. Všem pomocníkům patří 
náš velký dík!
Dále jsme se zúčastnili výpravy, kte-
rou zorganizoval Milan Lomoz s  man-
žely Šmídovými první říjnový víkend. 
Celkem šest odvážných vlčat i  světlušek 
a šest skautů a skautek se nezaleklo pod-
zimního počasí a  neohroženě se vydalo 
přenocovat pod stan. Nebylo to ale tak 
jednoduché – nevěděli jsme přesně, kam 
putujeme, teprve po nástupu do vlaku 
jsme obdrželi mapu, instrukce, kam se 
vydat, a  také seznam úkolů, které jsme 
museli během cesty splnit. Naštěstí nám 
svítilo sluníčko ze všech sil, podařilo se 
nám najít všechny indicie, vyřešit úlohy 
a najít tábořiště nedaleko Hradčan. Spaní 
pod stanem bylo prima, ač v  noci silně 
pršelo, a  jídlo z  kotlíku chutnalo všem. 

V  polovině října se dva šestníci (nejši-
kovnější kluci z vlčat) pod vedením Jerry 
a  Fibi vydali do Mladé Boleslavi na akci 
Poznej džungli, kterou připravili Oslík 
(středisko Praha 2) a Líma (středisko Po-
vodeň, Benátky n. J.). Začalo se už v pá-
tek, kdy muselo celkem 12 kluků ze čtyř 
měst (Ml. Boleslav, Benátky, Praha, Bělá 
p. B.) nejdřív najít zašifrovanou klubovnu 
Dakota a ani během soboty a neděle o další 
šifrování, pátrání a  fyzické aktivity nebyla 
nouze. Všichni účastníci se pořádně vyřá-
dili během spousty her a v neděli i v bazénu.
Čeká nás teď zavírání Březinské studánky 
v  sobotu 12. 11. Sraz v 9 hod. u  České 
brány, s sebou: hrábě, pracovní rukavice, 
pití, vuřty a  chleba na opékání. Na sebe 
pořádné oblečení a pevné obutí.
Na závěr velká prosba – máme hodně no-
váčků, za což jsme rádi, ale potřebujeme 
další vedoucí, abychom ten nápor zvládli.  
Těšíme se na nové tváře!

Jerry

Bělský ženský pěvecký sbor Carillon se in-
tenzivně připravuje na Vánoce, jak jste se 
mohli dočíst v minulém čísle Zpravodaje.
První koncert chystáme na úterý 29. 11. od 
19 hod. Bělské zpěvačky opět přijaly pozvání 
od místostarosty Kosmonos pana Martina 
Macouna a vystoupí v nádherném prostředí 
zrcadlového sálu kosmonoského zámku.
Další vystoupení plánujeme na pátek 2. 12. 
od 18 hod. Carillon zapěje tentokrát v kos-
tele sv. Jakuba v Mnichově Hradišti.
Hned následující den se vrátíme do Kos-
monos zazpívat na adventním jarmarku 
(od 18 hod.).
Jestliže se vám nechce jezdit nikam daleko, 
přijměte s  předstihem pozvání do staroby-
lého bezdězského kostelíka v neděli 18. 12. 
od 18 hod.
Ve Bělé vystoupí Carillon v  úterý 20. 12. 
od 18 hod. v klášterním kostele sv. Václava.
Těšíme se s  vámi na některém z  našich 
koncertů na viděnou a  vřele uvítáme nové 
členky. Jestliže rády zpíváte, přijďte se na nás 
podívat. Zkoušíme každé úterý od 17.30 do 
19.30 v budově 1. stupně ZŠ Bělá p. B. v Tyr-
šově ulici. Více informací získáte na webo-
vých stránkách: www.carillon.estranky.cz.
Přejeme vám krásný podzim.

Mgr. Monika Šeráková Kipeťová

Milí rodiče, děti, přátelé Kaštánku.
Zdravím vás v novém školním roce a chci se 
s vámi podělit o to, co se v Kaštánku událo. 
Proto budeme ve Zpravodaji každý měsíc 
uveřejňovat malé ohlédnutí. 
Ke konci prázdnin byly v plném proudu pří-
pravy na školní rok.
Ve škole, kde sídlí Kaštánek, jsou nové pod-
lahy na chodbě, stěny dostaly nový barevný 
nátěr, vše je hezky sladěné s novými okny.
Ani Kaštánek nezahálel. Vyzbrojen infor-
macemi o vlivu barev na člověka - díky po-
hádce Duhový hrad - jsme zakoupili štětce 
a  barvy. Nový nátěr získaly dřevěné židle 
ze školní půdy a  malé židličky vyřazené 
před časem ze školky. V chodbě před her-
nou vznikla příjemná šatna pro děti a  ro-
diče. Také jsme se věnovali úpravě prostoru 
herny. Vznikl nový kuchyňský koutek pro 
děti, byla opravena prasklá zeď a  natřeny 
stěny okolo nových oken. Proběhl velký 
úklid. Velkými pomocníky byli paní Zuzana 

Kubíčková a pan Josef Müller - moc jim dě-
kuji. Hned první den po otevření byla herna 
plná dětí. 
V  září probíhal pouze jeden program, do 
kterého se přihlásilo zatím 10 rodin – „Her-
ničky pro nejmenší děti“ od půl roku do 
šesti let. Ostatní programy byly připravo-
vány a rozběhly se od října. Jsou to „Šikulky 
pro děti MŠ a ZŠ“, které se scházejí každý 
čtvrtek odpoledne.
Přihlášeno je 25 dětí.
Dále jsou připraveny výtvarné dílny pro děti 
MŠ a ZŠ 1-2x měsíčně. Ty říjnové byly smě-
řovány k akci „Dušičkové putování“, konané 
na zámku 1. 11. Bližší informace na plakátě.
O  tom, jak se všechny plánované aktivity 
podařilo zrealizovat, vás budu informovat 
v prosincovém Zpravodaji. Pravidelný pro-
gram uveřejňujeme kromě Zpravodaje také 
na Facebooku. 

Na vaši návštěvu se těší Iva Křivánková – 
Kaštánková.

SVORNOST NA PODZIM

CARILLON CHYSTÁ 
VÁNOCE A HLEDÁ 

NOVÉ ČLENKY

ZPRÁVIČKY Z KAŠTÁNKU - OHLÉDNUTÍ

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI

Každé období si s sebou nese jedinečnou 
atmosféru. Ne jinak tomu je i v adventu, 
doby příprav na Vánoce. Pokusíme se 
vám zprostředkovat radost a  naději, 
která se právě touto dobou nese. Vychází 
ze ztišení, ale směřuje k  pravé radosti 
z narození Dítěte.

Nuže tedy - srdečně zveme na koncert 
první adventní neděle 27. 11., který se 
uskuteční ve farním kostele Povýšení 
sv. Kříže v  Bělé od 18 hod. Neuslyšíte 
na něm koledy, ale těšit se můžete na 
čistě adventní zpěvy především starých 
autorů známých i neznámých. K tomu 
nebude chybět adventní slovo ani var-
hanní improvizace. Zpívá Bělská farní 
schola. Vstupné dobrovolné.

P. Kamil Škoda

Adventní koncert 
v neděli 27. 11.
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ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI

Pozvánka na čas podzimní 
až adventní - listopad

Čtvrtek 17. 11. (státní svátek) 
zájezd: pevnost Terezín
Nejdokonalejší barokní pevnost v  Ev-
ropě (aspirant na zápis do knihy 
UNESCO) - doba Marie Terezie
Prohlídka s  průvodcem - opevnění 
a podzemní chodby, cca 80 min.
Další objekty pevnosti, např. strážnice, 
kasárna individuálně.
Doporučení – s sebou: pevné boty, teplé 
oblečení i svítilnu.
Po prohlídce společný oběd a  návštěva 
kláštera Doksany.
Odjezd busu: 8.30 (Bělá pod Bezdězem).
Cena dle obsazenosti busu: 120 - 170 Kč.
Cena vstupu bude dotována a upřesněna.
Návrat: do 17 hod. 
 
Pátek 18. 11. - schůze turistů na zá-
kladně od 17 hod. 
Představíme program od začátku adventu 
ke Třem králům. Vícedenní zájezdy.
Výběr příspěvku na rok 2017, informace 
z turistiky.

Pondělí 28. 11. - promítání a  beseda 
Cestou necestou, ale za cestou 
(Česká republika)
Začátek: v 17 hod. v Kulturním sále MKZ.
Uvádí: M. Cach.
 

Připravujeme

Sobota 3. 12. Advent na zámku Grabštejn
Prohlídky zámku, adventní trh.
Odpoledne zazní Rybova skladba „Hej, 
mistře“.
Krátká zastávka v  minizoo Hradčany 
(s sebou si můžete vzít nadílku pro zví-
řecí obyvatele - tvrdé pečivo, jablka, mr-
kev).
Skalní turisté se mohou věnovat turis-
tice.
Odjezd autobusu: 8 hod. Bělá p. B., od 
sportovní haly; Doksy 8.20 hod.
Cena: 150 – 170 Kč.

Přihlášky: e-mail TPD nebo telefon.
Těšíme se na setkání.

Horský vůdce

TAJEMSTVÍ

Parádně o  prvním říjnovém víkendu 
vstoupili do nové sezony šermíři 1. FC 
Bělá pod Bezdězem na celostátním žeb-
říčkovém turnaji v pražských Letňanech. 
V  sobotním společném turnaji seniorek 
a  juniorek dokázala skvělým výkonem 
mezi 55 šermířkami zvítězit kadetka Anna 
Coufalová a  v  následujícím turnaji mlad-
ších žaček pak minižačka Adéla Šafrán-
ková vyšermovala mezi 18 děvčaty skvělé 
7. místo! V neděli mezi 37 mladšími žáky 
postoupili do fi nálové osmičky všichni 
naši chlapci – Ondřej Procházka skončil 2., 
Martin Novák 5. a Vojtěch Veselý 6.
Následující týden pak medailové žně na-
šich šermířů pokračovaly v  Liberci na 

turnaji evropského okruhu U14 - Baby-
lon Cup 2016. Ve velmi silné konkurenci 
49 chlapců z  pěti zemí se hned dva naši 
závodníci probojovali až na stupně ví-
tězů. Za vítězným maďarským reprezen-
tantem skončili na 2. místě Ondřej Pro-
cházka a  na 3. místě František Coufal! 
Vojtěch Veselý obsadil 19. a Martin Novák 
29. místo. V turnaji děvčat pak naše jediná 
závodnice Adéla Šafránková obsadila mezi 
31 šermířkami z pěti zemí 21. místo.
Odměnou Ondrovi s  Fandou za jejich 
skvělé výkony bylo mj. i společné foto s je-
jich vzorem, olympionikem Jiřím Bera-
nem, který turnaj podpořil svou autogra-
miádou a  také spolupředával fi nalistům 
ceny.
Více na: www.serm-bela.webnode.cz

MC

Po letní pauze, před listopadovým Mis-
trovstvím České republiky, využili mla-
doboleslavští taekwondisté pozvání ze 
Slovinska na 13. ročník turnaje AHAC 
Cup v  Šentjuru. V  sobotu 1. 10. na-
šich šest borců, žákyně E. Vavrušková, 
A. Nekorancová, K. Špytková, 2 juniorky  
Š. Trabalíková, M. Špytková a senior T. 
Zejval, nastoupilo na tatami spolu s dal-
šími 308 závodníky z  28 klubů a  11 
zemí. Tvrdé boje se očekávaly hlavně 
v matsogi (sportovní boj). Mezi největší 
soupeře jsme mohli zařadit závodníky 
zemí Bulharska, Maďarska, Slovenska 
a hlavně domácího Slovinska. Žádný ze 

zmiňovaných států nenechal nic náhodě 
a účastnil se se svými národními repre-
zentanty. Závody měly rychlý spád, byly 
perfektně zorganizované a  hlavně sou-
boje byly opravdu velmi kvalitní a tvrdé, 
mnohokrát na úrovni mistrovství Ev-
ropy či světa. Zkrátka bylo stále na co 
koukat. Přesto, že náš tým měl pouze 
necelý měsíc na přípravu, nebyli jsme 
to my, kdo hrají druhé housle. Důkazem 
je pětinásobná účast ve finále, což se dá 
na tak kvalitních závodech považovat za 
vynikající úspěch. Našich 6 šampionů si 
ze Slovinska přivezlo 2 zlaté, 3 stříbrné 
a 3 bronzové medaile.

Šermíři na startu nové sezony

Taekwon-Do I.T.F. AHAC Cup Slovenia 2016
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DRŽITEL STŘÍBRNÉ PLAKETY 
ZA PRODEJ A SKLADOVÁNÍ UHLÍ

UHELNÉ SKLADY LUKA

M a r k v a r t  L a d i s l a v

•	 Ořech I.

•	 Ořech II.

•	 Kostka

Uhlí je skladováno v hale, skládání pásem zdarma, doprava
do 25km zdarma, zapůjčení přívěsného vozíku zdarma

•	 Brikety uhelné, brikety dřevěné

•	 Palivové dřevo

•	 Kostkoořech Polsko

V roce 2016 a 2017 vracíme při nákupu uhlí až 6 000 Kč

PRODEJ	lEDVIcKéhO	Uhlí,	BRIKEt	
a	PalIVOVéhO	DřEVa

Pro	více	informací	a	objednávku	nás	kontaktujte	na	tel.:

723 524 112

R E V I Z E  K O T L Ů
Nabízím povinné revize kotlů na tuhá paliva 
dle nového zákona o ovzduší za zvýhodněných 
podmínek pro značky: podmínek pro značky: 
DAKON, BUDERUS, OPOP, VIADRUS, 

ROJEK, HASS A SOHN
Telefon: 776 506 415; E-mail: bakkal@seznam.czTelefon: 776 506 415; E-mail: bakkal@seznam.cz

R E V I Z E  K O T L Ů
Nabízím povinné revize kotlů na tuhá paliva 

J i ř í  B a k k a l

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOL A 
a Střední odborné učiliště

Mladá Boleslav, Jičínská 762

D N Y  O T E V Ř E N ÝC H  D V E Ř Í
čt 10. 11.; so 3. 12. 2016; st 8. 2. 2017

informace na www.odbskmb.cz

Vzdělávací program - školní rok 2017-2018

automechanik diagnostik, autoelek-
trikář, elektrikář, truhlář, zedník, 
operátor logistik

maturitní obory 

učební obory 

doprava a logistika, veřejná správa, 
technické lyceum, podnikání

—

—

INZERCE

Máte řidičský průkaz skupiny D? Dostanete vstupní bonus 10 000 Kč! 
Máte řidičský průkaz skupiny B nebo C?  
Uhradíme Vám náklady na skupinu D. 
NABÍZÍME 
• plné i částečné úvazky, možnost brigád a přivýdělků 
• vstupní bonus 10 000 Kč 
• odměna za jízdu bez nehody 
• odměny za pracovní a životní výročí 
• příspěvek na čištění pracovního oděvu 
• příspěvek na penzijní nebo životní připojištění 
• zaměstnanecké jízdné i pro rodinné příslušníky 

HLEDÁME ŘIDIČE 
A ŘIDIČKY AUTOBUSŮ 
V BĚLÉ POD BEZDĚZEM A OKOLÍ 
 

POŽADUJEME 
• bezúhonnost, slušnost, dobrý zdravotní stav 

KONTAKTY 
• tel. 737 797 625, helena.novakova@arriva.cz 
• www.arriva-strednicechy.cz 


