Z města a MĚSTSKÉHO ÚŘADU - VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH
VOLEB - z kulturního dění  - ze  sportu  a spolkové  činnosti
Vážení spoluobčané,
na začátku měsíce října proběhly komunální
i senátní volby. Svými hlasy jste rozhodli, kdo
v dalším volebním období bude pro občany
tohoto města pracovat, kdo se stal zastupitelem města. Chtěli bychom všem voličům poděkovat za účast při volbách, vážíme si všech
získaných hlasů a doufáme, že se i nadále bude
pracovat poctivě, s klidem a hlavně s úctou
k voličům. Jenom tak se mohou začít dokončovat rozpracované projekty, ale mohou začít
i ty naplánované a nové začít plánovat a projektovat.
Je zcela normální, že při přechodu z roku na
rok nebo z volebního období do nového volebního období přecházejí různé akce. Myslíme
si, že i za uplynulé volební období se v našem
městě povedlo uskutečnit mnoho projektů. Za
některé bychom určitě uvedli průtah městem
(Mělnická), nový povrch v Purkyňově ulici,
v Máchově ulici, chodník na Výsluní, bezbariérový chodník k PENNY. Celková rekonstrukce kuchyně v MŠ Velenského, oprava kuchyně MŠ Pražská, rekonstrukce zahrady MŠ
v Březince, částečné zateplení a výměna oken
budovy ZŠ Tyršova ulice, rekonstrukce stropu
tělocvičny ZŠ Máchova ulice, výměna umělého povrchu na hřišti v areálu ZŠ, vybudovala
se také plynová přípojka do ulice Lidová, která
vede přes areál závodu Tiberina, v čp. 25 se vybudovalo sedm nových bytů, dům se částečně
zateplil, dle stanoviska památkářů se opravila
fasáda domu, proběhla rekonstrukce střechy,
střešní krytina se též vyměnila na městském
úřadu, další střechy se rekonstruovaly na bytových domech v Husově ulici a na Zámku 2,
podařilo se nám odbydlet Zámek 1, zrekonstruovaly se byty pro tyto obyvatele, aby se
měli kam přestěhovat.
Několik dalších bytů prošlo celkovou rekonstrukcí, v bytových domech též probíhaly
opravy komínů, které byly nevyhovující a hrozilo zahoření objektů. Zámek zkrášlují omítková sgrafita, vznikají nové stálé expozice, proběhla první etapa výměny kanalizace odvodu
dešťové vody, která podmáčela celý zámek.
Probíhaly úpravy stromořadí nebo alejí ve
městě, proběhla úprava hřbitova a prostran-

ství před vstupem na hřbitov, opravily se břehy
rybníku Slon, znovu se opravilo dno rybníku
v Březince, jelikož propouštělo vodu a rybník
byl bez vody.
Věžní hodiny byly přebudovány na el. pohon
a proměnou prošly i ciferníky hodin, za přispění finanční podpory od města probíhala
výmalba v kostele Povýšení sv. Kříže, v kostele
sv. Václava došlo k odvlhčení stěn a odstranění
dřevomorky z oltáře. V okolí bývalé Sedřezy
svítí nové veřejné osvětlení. Byl vypracován
Územní plán a Strategický plán rozvoje města,
který říká, jak by se město mělo dále rozvíjet
v příštích pěti letech. Neříkáme, že se vše povedlo na sto procent, ale určitě se s tím může
pracovat a zařadit do dalšího roku.
V rozpočtu na příští rok, který je v návrhu, se
objevují dokončené projektové dokumentace
a ty jsou připraveny k realizaci. Hlavní stavbou
pro příští rok by se měla stát výstavba nové
školní družiny a měla by být dokončena dokumentace k celé centralizaci základní školy.
Další projektové dokumentace ulic Jiráskova,
Tréglova, Krátká, Fortenská, Česká, Farská,
Umlaufova, komunikace na Výsluní, bezbariérová Mladoboleslavská, prostor u Sokolovny,
sídliště před Sokolovnou, garáže pro auta SDH,
podána žádost na zakoupení nové cisterny pro
SDH, nová kanalizace a vodovod na Vazačce,
aby se tato část mohla rozšiřovat podle územního plánu. Je též naplánován nový povrch
hřiště u vodojemu, polopodzemní kontejnery
na pěti místech ve městě, které pojmou více
tříděného odpadu, a další akce.
Chtěli bychom poděkovat všem zaměstnancům městského úřadu, MKZ i lidem z TS, kteří
se podílejí na chodu města, pracují s dotacemi,
zajišťují kontrolní dny, starají se o zábavu občanů a zajišťují úklid města. Přáli bychom si,
aby i nadále město prosperovalo, rozvíjelo se
a aby se nám tu hezky žilo.
Děkujeme též všem občanům za podané připomínky, protože neustále je co zlepšovat.
Krásné dny plné pohody vám přejí
Jitka Tošovská a Lukáš Voleman,
vedení města.
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Výstavní sál MKZ
DIVADÝLKO NA DLANI 20 LET
Ve Výstavním sále MKZ
Otevřeno:
po – čt od 9 do 11.30
a od 12 do 16 hod.
Listopadové pátky a soboty
TRÉGLOVA BĚLÁ
V Komorním sále MKZ od 19.30 hod.
Vstupné: 60 Kč
Sobota 17. 11.
RUKODĚLNÉ DÍLNY – adventní
výzdoba
IC s expozicemi na zámku
od 13 do 16 hod.
O PRINCEZNĚ MAJOLENCE
DS Tyl Čelákovice
V Komorním sále MKZ od 15 hod.
Vstupné: 30 Kč
Sobota 1. 12.
ANALÉMA / BLONDÝNA
Písničkářská show
V Komorním sále MKZ od 19.30 hod.
Neděle 2. 12.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Vernisáž výstavy ZUŠ
Ve Výstavním sále MKZ od 16 hod.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Na Masarykově nám. od 17 hod.
PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT
Bělská farní schola
V kostele Povýšení
sv. Kříže od 17.30 hod.
Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu 
Převaha výdajů nad příjmy je ve výši
23.998.754,- Kč.

Opravy chodníků

Změna rozpočtu města

Rada města doporučila zastupitelstvu
města schválit rozpočtové opatření
č. 8/2018, kdy příjmová část rozpočtu
se navyšuje o částku ve výši 1.449.000,Kč na 95.069.213,73 Kč, výdajová část
rozpočtu se snižuje o částku ve výši
11.750.000,- Kč na 119.067.967,73 Kč.

Rada města schválila dodatek k SOD
č. 1 na vícepráce v rámci akce „P. D. –
oprava povrchu komunikace, chodníků
a VO v ulici Jiráskova, Krátká, Tréglova
a Fortenská ulice, Bělá pod Bezdězem“
v rozsahu Návrhu dodatku ke Smlouvě
o dílo.
Rada města schválila záměr lokálních
oprav chodníků ze zámkové dlažby, a to
v prostoru před Sokolovnou a Domu
s pečovatelskou službou a dále směrem
ke kapličce.

Revitalizace sídliště

Rada města souhlasí s projektovou dokumentací „Revitalizace sídliště – Bělá
pod Bezdězem“ zpracovanou společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor.

Dotace na opravu památek

Rada města schválila podání žádosti
o dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR dle usnesení
vlády č. 209/90 na rok 2019.
Bc. Zdeněk Krenický
tajemník úřadu

Zvolení členové zastupitelstva
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5
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ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
Hnutí nezávislých
občanů
Hnutí nezávislých
občanů
Hnutí nezávislých
občanů
Hnutí nezávislých
občanů
Hnutí nezávislých
občanů
Česká str. sociálně
demokrat.
Česká str. sociálně
demokrat.
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Obč. za roz. a bud.
měst. Bělá p. B.
Obč. za roz. a bud.
měst. Bělá p. B.
Obč. za roz. a bud.
měst. Bělá p. B.
Obč. za roz. a bud.
měst. Bělá p. B.
Obč. za roz. a bud.
měst. Bělá p. B.
Komunistická str.
Čech a Moravy
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3
5
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příslušnost
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Ing. Verner Jaroslav
Jirdásek Miloš
Mgr. Vernerová Květuše
Zimmermann Emil
Ing. Poláková Zdeňka

61
49
57
37
33

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
BEZPP
ANO
BEZPP
BEZPP

569
446
443
389
376

8,06
6,32
6,27
5,51
5,32

1
2
3
4
5

8

Mgr. Horčičková Petra

60

NK

BEZPP

471

6,76

1

2

Orolínová Iveta

55

NK

BEZPP

417

5,98

2

1

Sýkora Jan

30

TOP 09

TOP 09

413

5,92

3

6

Hentek Lukáš

39

NK

BEZPP

397

5,69

4

4

Ing. Girgle Pavel

64

NK

BEZPP

391

5,61

5

1

Ing. Lomoz Milan

59

ČSSD

ČSSD

453

14,05

1

3

Bc. MPA Šimůnek Libor

50

ČSSD

BEZPP

309

9,59

2

1

MUDr. Zelený Martin

52

ODS

BEZPP

349

8,93

1

14

Špringlová Dana

42

ODS

BEZPP

321

8,22

2

12

Ježek Jaroslav

66

ODS

BEZPP

255

6,53

3

1

Tošovská Jitka

53

NK

BEZPP

579

8,11

1

2

Voleman Lukáš

39

NK

BEZPP

541

7,58

2

3

Bc. Fejfar Radek

49

NK

BEZPP

464

6,50

3

6

Mgr. Mencl Martin

38

NK

BEZPP

416

5,83

4

7

Dubec Roman

45

NK

BEZPP

386

5,41

5

5

Ing. Kouba Rudolf

65

KSČM

BEZPP

272

16,25

1

2

DĚNÍ VE MĚSTĚ - PŘÍSPĚVKY OBČANŮ - ZE ZŠ
Básním, básníš, básníme

Zámecký klub a klubík
Milé dámy, připravujeme pro vás pravidelné setkávání v ZÁMECKÉM KLUBU
tvořivých žen v infocentru na zámku v Bělé
pod Bezdězem. Cílem klubu bude nejen
vyrábění předmětů pro potěchu a radost,
ale hlavně odpočinek od všedních starostí,
popovídání si v klidném a příjemném prostředí. V rámci klubu plánujeme i další
počiny, setkání a rozhovory na různá témata, se zajímavými lidmi. Činnost klubu
zahájíme v úterý 6. 11. v 17 hod., vyrábět budeme obrázky z drátků, korálků. Na
přivítanou pro vás bude připravený domácí bezinkový likér. Na další listopadové
úterky pak pro vás chystáme výrobu lapačů

snů a pak už příprava na advent, tedy výroba různých vánočních dekorací.
Pro školní děti bude od listopadu fungovat KLUBÍK tvořivých dětí, a to také pravidelně, každou středu od 15 hod. Pokud
máte doma snaživé dítko, které rádo tvoří,
přiveďte nebo pošlete ho k nám do KLUBÍKU.
Program ZÁMECKÉHO KLUBU i KLUBÍKU můžete pohodlně sledovat na webu
zámeckého infocentra, na Facebooku - Informační centrum s expozicemi na zámku
Bělá pod Bezdězem. Těším se na vás.
Marcela Paterová

Přírodovědný klokan
Ve středu 10. 10. zasedli žáci osmých a devátých tříd po celé republice do lavic k soutěži Přírodovědný klokan, aby potrápili své
hlavičky nad úlohami z matematiky, fyziky,
chemie, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí. Tuto soutěž pořádá Přírodovědná fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a žáci při ní odpovídají na otázky
výběrem z pěti možných odpovědí.

Ačkoliv to tak může vypadat, výběr ve
skutečnosti není lehký, situaci navíc ztěžuje penalizace ztrátou bodu za špatnou
odpověď. Na naší škole se soutěže zúčastnilo 81 žáků. Třetí příčku obsadila
s pětapadesáti body Eliška Grácie Veselá z VIII. A. Pomyslnou stříbrnou medaili si pro sebe zabrala Soňa Řehořková
z IX. B, která získala krásných 78 bodů.
Největším překvapením soutěže se stal Daniel Hašl z VIII.
A, který ziskem
112 bodů překonal dosavadní
rekordy
školy
a
zaslouženě
zvítězil. Kromě
dobrého pocitu
a diplomu byli
úspěšní žáci odměněni i fairtradovými dobrotami.
Ing. Pavlína
Cankařová

Již tradicí se stala účast žáků ze ZŠ Bělá pod
Bezdězem v soutěži tvořivého psaní nazvané
Básním, básníš, básníme, kterou vyhlašují ZŠ
K. H. Máchy a Městská knihovna v Doksech
v rámci projektu „Mácha a my“. Letos se konal 13. ročník a naše základní škola se může
pochlubit skvělým 2. místem. Z 25 zaslaných
příspěvků se porotě nejvíce líbila báseň Krásy
jara žákyně 6. A Anny Kormošové. Aničko,
bravo! Děkujeme také všem ostatním mladým poetům za milé básničky, jejichž hlavním tématem byla jarní příroda a láska.
V létě pod vedením paní M. Korcové vyšel
elektronický sborník „Básním, básníš, básníme 2018“, do kterého bylo zařazeno 35
prací mladých autorů. A básničky bělských
žáků se líbí! Celkem jich tu totiž najdeme
13!!!
Libuše Coufalová

Výtvarná činnost IV. C
Podzimní nálada se nám již prolíná výtvarnou činností dětí. Různé střídání barev a pestrobarevná příroda nám nabízí
velkou škálu nápadů pro činnost s dětmi.
Děti si nejdříve předkreslily tvar stromu
a následně jej obtáhly černým fixem. Poté
jednotlivé geometrické tvary, které vznikly,
vybarvily podzimními barvami. Z výsledku své práce měly děti radost.
Radka Svatušková

Kdo může být katolicky pokřtěn a kdo kmotrem?
Pokřtěn může být člověk, který věří v Boha
i v Ježíše Krista a chce se stát křesťanem.
V zásadě může nastat několik situací.
Rodiče žádají o křest svého: 1) malého dítěte – na křest se krátce připravují rodiče
a při křtu přislibují, že budou dítě vychovávat křesťansky; 2) dítěte od 6 let – na křest
se připravují rodiče i s dítětem; 3) starší dítě
samo požádá a rodiče souhlasí – připravuje
se dítě; 4) dospělý člověk jakéhokoliv věku
požádá – taková příprava trvá delší dobu,
probíhá seznamování se s vírou, církví,
Biblí, desaterem, modlitbou.
Křest dítěte bývá takřka kdykoliv během
roku, křest dospělého obvykle během nejslavnější velikonoční bohoslužby. V současné době se na křest v naší farnosti připravují 3 dospělí a jeden křest dospělého
již proběhl v měsíci červnu. Při křtu se přibírá kmotr/kmotra (křestní otec, křestní

matka), který/á má úlohu pomoci rodičům v tom, co při křtu svého dítěte slibují.
Kmotr u dospělého se v ideálním případě
stává duchovním pomocníkem na cestě
k Bohu. Ke kmotru patří to, že se celoživotně za svého kmotřence modlí, a kdyby
se něco stalo rodičům, měl by být nablízku.
Proto také je třeba, aby byl katolicky pokřtěn a biřmován. Od druhé podmínky se
v některých případech odstupuje, ovšem
má být křesťanem dobrého života (co do
mravů a víry). Pokud není katolicky pokřtěn, může se stát u křtu pouze „svědkem“
a neslibuje nic z toho, co kmotr. Stejně tak
jako kmotr, je třeba, aby alespoň jeden
z rodičů byl katolík.
Křest je první ze sedmi svátostí. Pokřtěný
se skrze ni stává křesťanem. Věří, že Boží
Syn (Ježíš) se stal člověkem, narodil se, žil
lidský život, při tom konal mnohé zázraky,
3

vyháněl zlé duchy, odpouštěl hříchy. Nakonec vydal sám sebe a po Poslední večeři
byl zajat, odsouzen a potupně ukřižován.
Třetího dne ale vstal z mrtvých a nám dal
možnost nového života. Křest se někdy přirovnává k bráně, za kterou už vede cesta
jedním směrem – jak se lidově říká – k té
nebeské bráně. Křest je pro člověka důležitý, protože se při něm odpouštějí všechny
osobní hříchy a také tzv. dědičný hřích,
s kterým se člověk narodí.
Nabízím možnost dozvědět se více, položit
i všetečné otázky a prohlédnout si vše, co
kněz při křtu používá – a to na faře (Kostelní 150), v pondělí 12. 11. v 18 hod. Přijít má možnost široká veřejnost. Zvláště
jsou zváni i ti, kteří nenavštěvují církevní
obřady, nikdy nebyli na faře a o křtu slyší
prvně.
Mgr. Kamil Škoda, bělský farář

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
VÝSTAVNÍ SÁL MKZ
DIVADÝLKO 20 LET
Ve Výstavním sále se po celý listopad můžete seznamovat s již dvacetiletou historií
Divadýlka na dlani. Uvidíte fotografie, rekvizity i části divadelních scén her, které
soubor nastudoval. Některé z nich jste
mohli vidět také v našem Komorním sále.
Výstava bude otevřena do 23. 11., po – čt
od 9 do 11.30, od 12 do 16 hod. a během
divadelního minifestivalu Tréglova Bělá
také každý pátek a sobotu od 18 hod.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ – ZUŠ
Vybrat neotřelé téma pro zimní výstavu
není jednoduchá záležitost. Ve Výstavním
sále MKZ jste již mohli vidět vánoční ozdoby, stolování, betlémy na různé způsoby, staročeské Vánoce, vánoční zvyky
i vánoční pohádky. Letos nám Základní
umělecká škola pod vedením Jarmily Novákové přetvoří Výstavní sál v ledové království… Tato spolupráce není první, a tak
vám už nyní můžeme s klidem říci, že se
je nač těšit.
Výstava bude zahájena první adventní
neděli 2. 12. ve Výstavním sále MKZ od
16 hod. a budete ji moci navštívit ještě
i v lednu a únoru roku 2019.

KALENDÁŘ BĚLÉ BUDE
Jak jsme již informovali na webu města,
z fotografií přihlášených do letošní fotosoutěže, kterou potřetí vyhlásila Kulturní
komise města, kalendář sestaven nebude.
Z rozhodnutí Rady města Bělá pod Bezdězem (minulého volebního období) sestavíme kalendář z archivu akcí a snímků
vytvořených na MKZ. Vydání plánujeme koncem listopadu. O ceně a distribučních místech budete informováni na
webech města a MKZ, nebo dostanete informace v našich informačních centrech.
-MKZ-

INFORMAČNÍ CENTRUM s expozicemi
NA ZÁMKU
Rukodělná dílnička v infocentru na zámku
v sobotu 17. 11. od 13 do 16 hod.
Blíží se čas Vánoc a adventu, a proto jsme
tentokrát sobotní rukodělnou dílničku
zaměřili na výrobu adventních dekorací.
S výrobou nám pomůže šikovná lektorka
Blanka Bajerová. Pokud tedy máte čas
a chuť, přijďte si navodit vánoční atmosféru. Můžete si donést vlastní svíčky či
ozdoby, nebo zakoupit na místě. Těšíme
se na vás. Vstupné 20 Kč.

Významné bělské osobnosti - Karel Charousek
Článek Firma OMA a radiotechnik Karel
Charousek, který vyšel v říjnovém čísle
Zpravodaje města Bělá pod Bezdězem, napsal publicista Ing. Vladimír Fiala. Právě
on pro nás připravuje ve spolupráci s MKZ
také výstavu na téma radiotechnika, kterou budete moci navštívit ve Výstavním
sále MKZ na Masarykově náměstí v létě
příštího roku. Vzniklá expozice bude putovní a navštíví i další místa naší republiky
spojená s Karlem Charouskem.

Pro tuto výstavu sháníme doplňující informace a dobové obrázky týkající se rodiny
Charouskovy (jejich pobytu v Bělé pod
Bezdězem), radiotechniky (třeba z rodinného alba fotografie s radiopřijímačem),
prodeje radiopřijímačů za první republiky
v Bělé pod Bezdězem a podobně.
Kontakt na Ing. Vladimíra Fialu je vladimirfiala@seznam.cz, telefon 606 150 888.
Josef Müller

ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ ZA MIKULÁŠEM
V pondělí 3. 12. jsme pro vás a vaše děti
připravili putování za adventními lidovými
zvyky a postavami. Děti a rodiče se setkají
například s Barborami, Luciemi, Ambrožem a samozřejmě nebudou chybět čerti ani
svatý Mikuláš s andělem. Opět se sejdeme
v prostorách Informačního centra na zámku
v časech 17, 18 a 19 hod. Vstupné: 50 Kč.
Kapacita 40 osob v jedné skupině.

Vstupenky zakoupíte od 1. 11. v Informačním centru na zámku, samozřejmě je i možnost rezervace míst na www.mkzbela.cz.
Prosíme všechny rodiče: balíčky pro své
děti odevzdávejte čitelně podepsané (uvádějte celé jméno dítěte) v Informačním centru na zámku, a to v pátek 30. 11., nebo
v pondělí 3. 12. během dne, nebo přímo
u pokladny těsně před akcí.

Program Tréglovy Bělé 2018 v Komorním sále MKZ
Pátek 2. 11. od 19.30
VŠICHNI JSME HERCI, aneb Co by
kdyby…
Tragikomedie pohrávající si s alternativní
historií
Divadýlko na dani, MB
Sobota 3. 11. od 19.30
ZAHRAJ TY EJSÍKY
Broukovcovo Kamdivadlo, Česká Kamenice
Pátek 9. 11. od 19.30
VELICE HOJNÝ FÉNIX
Poetická komedie o vdově Dynamene, služebné Doto a strážném Tegeovi
DS Vojan, Libice nad Cidlinou
Sobota 10. 11. od 19.30
ANALFABET
Jednoaktová komedie o politické a společenské moci a omezeném chápání světa,
kde autoritářství potlačuje rozum

TU MYŠ JÍ UKOPNU U HUBY
Jednoaktová komedie
Když si starší muž vezme mladou ženu, měl
by počítat s komplikacemi…
Divadlo Refektář, TJ Sokol Jinonice
Pátek 16. 11. od 19.30
RYBA VE ČTYŘECH
Černá komedie o třech sestrách a jednom
sluhovi
Divadlo Exil, Pardubice
Sobota 17. 11. od 15 hod.
O PRINCEZNĚ MAJOLENCE
Rozpustilá pohádková komedie o kralování a čarování
DS Tyl, Čelákovice
Sobota 17. 11. od 19.30
ANI ZA MILION
Detektivní komedie
DS Pohoda, Hrádek nad Nisou
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Pátek 23. 11. od 19.30
DETEKTOR LŽI
Komedie, při které tuhne úsměv na rtech.
Divadlo KoS Kytlice
Sobota 24. 11. od 19.30
SEX NA VLNÁCH
Rozhlasová noční show na prknech divadla
DS Tyl, Bakov nad Jizerou
Pátek 30. 11. od 19.30
NÁŠ PAN KRÁL
Komedie, u které se zaručeně zasmějete ale je to opravdu k smíchu?
B.A.N.D.A., Bystřice
Sobota 1. 12. od 19.30
ANALÉMA
Třetí věk, Louny
BLONDÝNA
Písničkářka Eva Suková
Změna programu vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA - Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Muzeum Podbezdězí v listopadu
Přednáška: Rod pánů z Michalovic – 550 let od jejich
vymření
Čtvrtek 8. 11. od 17 hod., vstupné: 30 Kč

Všichni máme rádi obrázky ze svého
mládí i ze života našich předků. V rámci
cyklu FOTOKOUTEK tentokrát navštívíme Bělou pod Bezdězem – PODOLÍ,
kde budeme moci porovnávat dnešní stav
s pohledem do minulosti.

Bohumil Dejmek: Revoluční
události v květnu 1945 v Bělé
pod Bezdězem

Mše svatá v zámecké kapli
sv. Josefa
Pátek 9. 11. od 16.30

Přednáška Mgr. Pavla Sosnovce o tomto
významném rodu, kterému přes 200 let
patřilo nejen Boleslavsko. První pán z Michalovic – Jan - proslul jako účastník rytířských turnajů, poslední – Jindřich II.
Kruhlata - zemřel na následky zranění
v bitvě roku 1468.
Fotokoutek: Podolí v proměnách času
Čtvrtek 22. 11. od 17 hod., vstupné: 30 Kč

Pravidelná mše svatá v zámecké kapli
sv. Josefa bude sloužena v pátek 9. 11.
od 16.30.
Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 30. 11. od 16.30
Pravidelná mše svatá v kostele
sv. Václava při au g u s t i n i á n s k é m
klášteře v Bělé bude sloužena v pátek
30. 11. od 16.30.

U příležitosti 70. výročí konce 2. světové
války vydalo Muzeum Podbezdězí autentické vzpomínky učitele Bohumila Dejmka
(1898 – 1979) na průběh konce války v Bělé
pod Bezdězem Zakoupit je můžete na pokladně Muzea Podbezdězí za 60 Kč.
Muzeum Podbezdězí, pobočka Muzea
Mladoboleslavska, Zámek 1 (1. patro),
Bělá p. B. tel.: 326 701 618
www.muzeumbela.cz
muzeumbela@gmail.com

VZPOMÍNKY
Dne 21. 10. to bylo jedenáct let, co nás navždy opustila naše maminka, babička a prababička, paní Zdeňka
Čermáková, a dne 19. 11. tomu bude osmnáct let, co
odešel náš tatínek, dědeček a kamarád, pan Zdeněk
Čermák. Kdo jste je znal, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají děti s rodinami.
Dne 5. 11. uplyne již celý rok, co nás
navždy opustil pan Ivan Zajac. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte si společně s námi.
S láskou vzpomínají manželka Eva
a sestra Jana.
Dne 7. 11. uplyne 17 dlouhých let, kdy
navždy odešel můj manžel, pan Jiří
Kácovský. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Děkuje manželka Jarmila Kácovská
a dcery s rodinami.
S velikou bolestí v srdcích vzpomínáme
na 8. 11. 2008, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička

a prababička, Jaruška Fikarová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.
Dne 9. 11. uplyne rok, co nás navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček, pan Antonín Stránský.
Pokud jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku.
Stále vzpomíná dcera Věra s rodinou.
Dne 10. 11. uplyne dlouhých 12 let od úmrtí pana
Vratislava Hanče.
Stále vzpomínají maminka, manželka a děti
s rodinami.
Dne 14. 11. by se dožil 83 let Karel Saitl. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
S láskou manželka, synové Petr a Pavel, vnoučata
Kristýnka, Martínek a Míša.
„Kdo v srdci žije, neumírá.“
Dne 20. 11. uplyne již 14 let, co zemřel můj drahý
strýc, pan Karel Hrubý. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte, prosím, se mnou.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene neteř Jarmila.
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Dne 24. 11. tomu bude 10 let,
co nás navždy opustil náš tatínek a dědeček, pan Jaroslav
Václava, a 29. 11. uplyne již
13 let od odchodu naší maminky a babičky, paní Ireny
Václavové. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomíná syn Martin s rodinou.
Dne 27. 11. to bude už 10 let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a strýc, pan
František Kastner.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Dne 28. 11. uplyne 10 let, co nás opustil pan Václav
Pekárek. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
S láskou stále vzpomínají manželka, dcera a syn
s rodinami.

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Babylon Cup 2018

TAJEMSTVÍ

Na 240 šermířů z jedenácti zemí Evropy dorazilo o víkendu 6. a 7. 10. do Liberce, aby
zde poměřili své síly v třetím ročníku mezinárodního turnaje mladých šermířů do 14
let Babylon Cup 2018 - turnaje zařazeného
do Evropského okruhu U14.
Na startu nechyběli ani šermíři 1. FC Bělá
pod Bezdězem. Vynikajícího výsledku dosáhl v sobotu Ondřej Procházka, který se
v nejsilněji obsazené kategorii - mezi 79 kordisty - probojoval až na stupínek nejvyšší!
V semifinále porazil polského reprezentanta
Walkowiaka 15:12 a ve finálovém zápase
si poradil s německým šermířem Petersenem 15:13. Výborně také zašermoval Jakub
Hradský, který si z Liberce odvezl 22. místo.
V neděli pak mezi 67 děvčaty skvěle zašermovala Adéla Šafránková, která se probojovala až na 5. místo! Ve čtvrtfinále nestačila
na pozdější stříbrnou Litevku Narbutaité
a prohrála s ní 8:15. V redukovaném pořadí
to ale pro Adélu znamenalo nejlepší umístění z českých děvčat. Nejlepším českým

Měsíc padajícího listí

kordistou i kordistkou turnaje tak letos byli
mladí šermíři z Bělé pod Bezdězem!
Více na: www.serm-bela.cz
MC

Teplický kordík 2018
Také nejmladší bělští šermíři již mají za
sebou svůj první turnaj sezony. V sobotu
13. 10. na celostátním žebříčkovém turnaji minižáků a minižaček (U11) Teplický kordík 2018 startovali za bělský klub
šermu dva chlapci a dvě dívky. Výborného výsledku dosáhl zkušený Filip Korselt, který v celém turnaji prohrál jediný
zápas, a obsadil tak druhou příčku! Ale
ani ostatní tři naši závodníci, pro které to
byla jejich turnajová premiéra, nezůstali
pozadu. Patrik Foltýn vyšermoval parádní
12. místo. Mezi děvčaty pak Simona Tresová vybojovala pěkné 8. a Magdaléna
Landovská 15. místo.
Přijďte podpořit naše mladé šermíře do
bělské sportovní haly, kde se v sobotu
17. 11. bude konat již 9. ročník turnaje

Podbezdězský kord 2018 – tentokrát
právě v kategorii minižáků a minižaček.
V neděli 18. 11. pak na stejném místě budou bojovat seniorky a juniorky v turnaji
Pohár Atmosu 2018.
Více na: www.serm-bela.cz
MC

Novinky ze Svornosti – účast bělských
junáků na Jamboree 2018
Jamboree je mezinárodní skautská akce
zaměřená na poznávání nových lidí, nových aktivit a seznámení se s jinou kulturou. Letos jsme na Central European Jamboree (CEJ), které se odehrálo uprostřed
prázdnin v maďarském Dunaújváros, vyrazili i my.

Během celého týdne jsme prožili spoustu
dobrodružství. Pluli jsme na Balatonu,
zkusili si tancovat ve vodě, plout na SUPboardu, kánoích, dračí lodi, udělali jsme
dobrý skutek tím, že jsme uklízeli v mateřské škole, a každý večer jsme se sešli
u táboráku.
Poslední den byl mezinárodní, kdy každá
skupina představila svou zem a její kulturu. My jsme za Českou republiku připravili bramboráky.
Následujícího dne ráno jsme se rozloučili, sbalili se a odjeli. Všichni byli nabití
dojmy a v hlavě si přehrávali ten skvělý týden plný zážitků. Doufám, že příště pojedeme na jamboree taktéž a bude to ještě
lepší než letos!
Lenny
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Sobota 17. 11. Zájezd: Kutná Hora
Program: návštěva Dačického domu
v Kutné Hoře - rodiště kronikáře a bouřliváka z Heslova. Představí se památky
České republiky - UNESCO a město Kutná
Hora, dotykový stůl, animovaný film, mluvící permoník a mnohé další a k tomu výstava Ať žije první republika s mnoha dobovými předměty a spoustou hraček ze
soukromých sbírek. Poté individuálně
prohlídka města, nebo pěší trasa údolím
Vrchlice.
Odjezd busu: Bělá, hala - 8 hod.; Doksy
přijedou motoráčkem s dojezdem Bělá,
nádraží - 8.12; MB, rolnická škola – 8.30.
Cena: 150 Kč. Vstupné hradí TAJEMSTVÍ
z. s.
Pá 23. 11. Schůze turistů na základně
od 17 hod.
Představíme program advent, Vánoce
2018-9, výběr příspěvků na r. 2019, přihlášky na vícedenní zájezdy r. 2019, info
z turistiky.
Neděle 25. 11. Zájezd: Vánoce šlechtické
rodiny Chotků - zámek Veltrusy
Program: prohlídky ve skupinách adventně vyzdobeného zámku. Individuálně
procházka parkem cca 1-3 hod. Krátká zastávka: Želízy - Čertovy hlavy.
Odjezd busu: MB, Bondy - 7.45; Bělá,
hala – 8 hod.; Doksy - 8.15.
Cena i se vstupem: 250 Kč.
Hosté vítáni.

Horský vůdce

TJ Sokol Bělá - házená

Zápasy ve Sportovní hale

Sobota 3. 11.
od 13 hod. - 2. liga starší dorost: TJ Sokol
Bělá pod Bezdězem - TJ Náchod
od 15 hod. - muži: TJ Sokol Bělá pod
Bezdězem - Sokol Chrudim
Sobota 10. 11.
od 13 hod. - 2. liga mladší dorostenky: TJ
Sokol Bělá pod Bezdězem - TJ Turnov

INZERCE
KAŽDÁ VĚC MÁ SVÉHO KUPCE
BLEŠÍ TRHY V BĚLÉ
Neděle 11. 11.
Dovolujeme si vás pozvat na Bleší trhy, které se
budou konat v Sokolovně od 8 do 12 hod.
Pro prodejce: prodejní místo je bez poplatku, bez
jakékoliv registrace., s sebou stolek, deky na zem
... a hlavně své poklady, na které již dlouho jen
sedá prach ...
Co jednomu překáží, jiného potěší a každá věc
má svého kupce.
Těšíme se na společné obchůdky, popř. výměny
a snad nás bude co nejvíce.
Kamila Fleischhansová a Alena Klapačová

Plantáž vánočních stromků Bezděz
I v letošním roce Vás zveme k nákupu vánočního stromku přímo
z plantáže.
Zaručujeme naprostou čerstvost stromků – řežeme těsně před prodejem
a podle potřeby, nabídku dále doplňujeme čerstvými stromky.
Nabízíme smrk pichlavý (stříbrný) za příznivé ceny.
Prodej denně od 8. prosince 9-17 hod.
tel. 602 469 484 – ing. B. Plačková, Bezděz 119
plackova.bohdana@seznam.cz
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