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Výstavní sál MKZ
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Zima pohledem žáků ZUŠ MB
do 21. února

otevírací doba: 
pondělí - čtvrtek

9 - 11.30 a 12 - 16 hod.

Středa 16. ledna
SKRYTÁ KRÁSA TURECKA

Cestopisná beseda  
s Pavlou Říhovou

V Komorním sále MKZ 
od 17 hod. 

Vstupné: 50 Kč

Sobota 19. ledna
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA

Bělá pod Bezdězem 
V sokolovně  
od 20 hod.

Slosovatelné vstupenky: 
150 Kč

Pátek 25. ledna
MŠE SVATÁ

v kostele sv. Václava
od 16.30

Čtvrtek 31. ledna
PAPÍRNA čp. 5 

v HAMRU NA JEZEŘE
Přednáška Ing. Miroslava Kolky

V Muzeu Podbezdězí  
od 17 hod.

Vstupné: 30 Kč

PROVOZ KNIHOVNY BUDE  
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZAHÁJEN 

V ÚTERÝ 8. 1.

Rezervace na akce MKZ možné na 
www.mkzbela.cz 

leden
1/2019

43. ročník

v těchto dnech, kdy dostáváte do ruky led-
nový Zpravodaj, jsou za námi sváteční 
dny, které jste, pevně věřím, prožili v klidu 
a  spokojenosti, jak jsme si to navzájem 
před Vánocemi přáli.
Po novoročním ohňostroji se chystáme za-
hájit plesovou sezonu plesem města, který 
bude v novodobé historii města již v pořadí 
šestnáctý. Bude se konat opět v sokolovně, 
a to v sobotu 19. 1. Těšit se na vás budeme 
s malým překvapením již u vchodu! Vchá-
zet budeme přes naši Městskou sportovní 
halu, kde je možnost využití šaten a  před 
kterou lze zaparkovat.
Pro ty z vás, kteří nezvolíte vlastní dopravu, 
jsme nově zajistili autobusovou dopravu 
na ples, tam i zpět, a to jak z Bezdědic přes 
Březinku a  všechny autobusové zastávky 
na trase, tak i z nádraží Bezděz přes Hlíno-
viště, až před sokolovnu. Časový harmono-
gram svozu bude včas oznámen. Nepřijdete 
ani o tombolu formou slosovatelných lístků 
a půlnoční překvapení.
Doufám, že nejen možnost autobusové do-
pravy, ale i drobné změny vnitřních prostor 
a  zvolená kapela Lucky-Mo-Ve zvýší ná-
vštěvnost našeho plesu.
Dovolte mi, abych vás s  předstihem pozval 
i na sedmý ročník setkání měst a obcí, které 

mají ve svém názvu Bělá. Bude se konat opět 
v našem městě před letními prázdninami, a to 
o víkendu 7. - 9. 6. Zástupce všech „ostrovů“ 
naší pomyslné Ostrovní monarchie v Českém 
moři budete moci vidět zejména v centru dění 
- v parku na náměstí. Na této akci máme také 
přislíbenou aktivní účast našich přátel z part-
nerských měst, a  to ze slovenského Svätého 
Júru a  i  z  poslední čtyři roky opomíjeného 
německého Groß Bieberau. O  naší návštěvě 
v  tomto městě se dočtete uvnitř Zpravodaje. 
Při minulém setkání Běláků, které se usku-
tečnilo v Bělé nad Radbuzou, nám nasadili 
tamní Běláci laťku hodně vysoko. Věřím, že 
se nám společnými silami podaří připravit 
neméně zajímavý program. 
A na samém začátku prázdnin bude následo-
vat čtrnáctý ročník turnaje v plážové házené 
Bělá Cup 2019. Také na tento turnaj se poprvé 
chystají borci z německého Gross Bieberau. 
Připravujeme nejen kulturní akce, ale po-
kračujeme i v pracích na městském majetku. 
Bylo započato budování dešťové i  splaškové 
kanalizace z  nádvoří zámku a  snad se brzy 
dočkáme i  zahájení výstavby nové družiny 
v areálu školy v Máchově ulici.
Přeji vám všem úspěšné vykročení do no-
vého roku 2019.

Ing. Jaroslav Verner,
starosta města

VÁžENÍ SPOLUOBČANé, MILÍ BĚLÁCI,
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Z města a městsKÉHO ÚŘaDU 

Upozornění pro platbu místního poplatku za komunální odpad 
a místního poplatku ze psů  

Obnova ovocného 
stromořadí – Hlínoviště

Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 
13.553.538,- Kč.
 

Odvodnění na zámku
Rada města rozhodla, že nejvýhodnější na-
bídkou na veřejnou zakázku „Zámek Bělá 
pod Bezdězem – odvedení dešťových vod 
z  nádvoří, oprava poškozené kanalizace  
2. etapa“, zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení je nabídka uchazeče S-
-Vision s.r.o., Staňkov 16, 507 82 Pecka, 
s  nabídkovou cenou 389 398,61 Kč bez 
DPH; zároveň rada města odsouhlasila 
znění smlouvy o  dílo na zakázku „Zámek 
Bělá pod Bezdězem – odvedení dešťových 
vod z nádvoří, oprava poškozené kanalizace 
2. etapa“.

Školská rada
Rada města schválila harmonogram pří-
pravy voleb do školské rady při Základní 
škole Bělá pod Bezdězem, příspěvkové  

Změna rozpočtu města
Rada města schválila rozpočtové opatření 
č. 10/2018: příjmová část rozpočtu se na-
vyšuje o částku ve výši 2.400.589,20 Kč na 
98.109.143,73 Kč, výdajová část rozpočtu se 
navyšuje o částku ve výši 375.255,20 Kč na 
120.859.563,73 Kč. Převaha výdajů nad pří-
jmy je ve výši 22.750.420,- Kč.
Následně doporučila zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření č. 11/2018: pří-
jmová část rozpočtu se navyšuje o částku ve 
výši 2.158.200,90 Kč na 100.267.344,63 Kč, 
výdajová část rozpočtu se snižuje o částku 
ve výši 7.038.681,10 Kč na 113.820.882,63 

organizace, v  předloženém znění a  vyhla-
šuje termín voleb pro ZŠ Máchova na 17. 1. 
2019 a pro ZŠ Tyršova na 17. 1. 2019.

Poplatek za odpady
Rada města doporučila zastupitelstvu města 
ponechat poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a  odstraňování komunálního odpadu 
ve stávající výši i pro rok 2019.

Pravidla pro pronájem bytů  
a bytových jednotek

Rada města schválila Pravidla pro přidělo-
vání (pronájem) městských bytů v majetku 
města Bělá pod Bezdězem a  Pravidla pro 
přidělování (pronájem) bytových jednotek 
v DPS Bělá pod Bezdězem.

Bc. Zdeněk Krenický  
tajemník úřadu

Městský úřad Bělá pod Bezdězem, eko-
nomický odbor, upozorňuje občany na 
skutečnost, že ani  v  roce 2019 se nebu-
dou rozesílat oznámení o  výši místního 
poplatku za psa a  místního poplatku za 
provoz systému nakládání s komunálním 
odpadem. Potřebné informace k úhradě   
budou vyvěšeny na vývěskách města 
Bělá pod Bezdězem a  na webových 
stránkách města.
Poplatky lze uhradit od 21. 1. 2019.
Sazba poplatku za provoz systému naklá-
dání s  komunálním odpadem zůstává ve 
stejné výši a  činí 480 Kč za jednu osobu 

za rok. Poplatek jsou povinny uhradit 
fyzické osoby, které mají v  KÚ Bělá pod 
Bezdězem trvalý pobyt (i  cizinci). Dále 
pak fyzické osoby, které mají ve vlastnictví 
stavbu určenou k  individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to 
ve výši odpovídající poplatku za jednu fy-
zickou osobu.
Poplatek ze psů zůstává ve stejné výši jako 
v roce 2018, pokud nenastaly skutečnosti, 
které by výši ovlivnily. 
Poplatky je nutno uhradit nejpozději do 
1. dubna 2019.

Způsoby úhrady:
1. v pokladně Městského úřadu Bělá p. B. 
v hotovosti nebo platební kartou.
2. bankovním převodem na účet města 
Bělá pod Bezdězem 19-2328181/0100. Při 
platbě je nutné uvést správný variabilní 
symbol, který Vám byl v registru poplat-
níků již dříve přiřazen.
3. na poště složenkou typu A  na účet  
19-2328181/0100 – při platbě je nutné 
uvést správný variabilní symbol, který 
Vám byl v  registru poplatníků již dříve 
přiřazen. 
Informace na tel. 326 700 928.

Firma Hanibal Praha zakoupila pro Město 
Bělá pod Bezdězem, část Hlínoviště,  
20 ks ovocných stromů. Zaměstnanci firmy 
a dobrovolníci subjektu Sázíme stromy vy-
sadili tyto stromy dne 16. 11. 2018. Stromy 
byly jako dar předány Městu Bělá pod 
Bezdězem.

-žp-

VAŠI ZASTUPITELé PRO VOLEBNÍ ROKY 2018 – 2022
Roman Dubec
Bc. Radek Fejfar
Ing. Pavel Girgle
Lukáš Hentek
Mgr. Petra Horčičková
Jaroslav Ježek
Miloš Jirdásek
Ing. Rudolf Kouba
Mgr. Martin Mencl
Iveta Orolínová
Radek Pelc

Ing. Zdeňka Poláková
Jan Sýkora
Bc. Libor Šimůnek 
Jitka Tošovská
Ing. Jaroslav Verner
Mgr. Květuše Vernerová
Lukáš Voleman
MUDr. Martin Zelený 
Emil Zimermann
Ing. Milan Lomoz 

Ing. Jaroslav Verner, starosta města
Jan Sýkora, místostarosta
MUDr. Martin Zelený 
Iveta Orolínová

Mgr. Květuše Vernerová
Ing. Pavel Girgle
Radek Pelc

V RADĚ MĚSTA ZASEDAJÍ:
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Zdravotnický kurz pro pedagogy

Návštěva v Groß Bieberau

Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš?

DěNÍ ve městě

Opakování není nikdy dost. Proto lektoři 
z  organizace IPRK navštívili naši školu, 
aby provedli pedagogy praktickým kurzem 
první pomoci.
Po krátkém představení účastníků došlo 
na první akci – lektor náhle upadl v  kře-
čích a  na nás bylo se o  něj postarat. Tato 
první nečekaná „podpásovka“ probrala 
školené učitelky k větší pozornosti a jasně 
ukázala, že se rozhodně nebude sedět v la-
vicích a  jen poslouchat suché informace. 
Po prvotním šoku přednáška pokračovala 
a už nebylo takovým překvapením, když se 
„pořezala“ lektorka Kiki. Na to už jsme byly 
lépe připraveny a ke spokojenosti předná-
šejících jsme ji „zachránily“. Atmosféra se 

uvolnila a pak už nastalo praktické procvi-
čování rozpoznání bezvědomí, resuscitace 
a umělého dýchání.
Vše probíhalo ve dvojicích, takže ačko-
liv jde o  vážné záležitosti, užily jsme si 
i  spoustu smíchu. Došlo na historky se 
strašlivým začátkem, ale dobrým koncem, 
i  na šibeniční humor zkušených záchra-
nářů. V dobré náladě jsme se učily zachra-
ňovat dusící se děti i  správně zavolat zá-
chrannou službu. Akce byla velmi dobře 
připravená a přínosná, přesto doufáme, že 
získané informace a zkušenosti nebudeme 
nikdy potřebovat.

Ing. Pavlína Cankařová

Ve dnech 7. a 8. 12. jsme navštívili naše ně-
mecké partnerské město, Groß-Bieberau, 
které se nachází 60 km jižně od Frankfurtu 
nad Mohanem a  je vzdálené od naší Bělé 
zhruba 600 km západně.
V pátek večer jsme nejprve navštívili komorní 
vánoční koncertík, kde mimo jiné krátce vy-
stoupil i  starosta města Groß-Bieberau pan 
Edgar Buchwald, a  to hrou na pozoun. Po-
sléze jsme byli pozváni na společnou večeři, 
která byla zároveň koncipována jako vánoční 
večírek tamní radnice a  zaměstnanců na-
šeho partnerského města. Pan starosta Buch-
wald a jeho pravá ruka, holandský bonviván 
Danny Verdam, nás po celou dobu naší ná-
vštěvy osobně doprovázeli.
V sobotu jsme v 8 hod. společně posnídali 
s bývalým starostou Groß-Bieberau panem 
Wernerem Seubertem. Od 8.30 probíhalo 
na místní radnici oficiální jednání, kde jsme 
si potvrdili navázání na dřívější vzájemnou 
spolupráci. Úřad německého města vyvolal 
první jednání s „Haslochbergschule“ a „Al-
bert-Einstein-Schule“, což jsou místní škol-
ská zařízení. Z  těchto jednání by měl vy-
jít návrh na možnou budoucí spolupráci,  

Na fotografii zleva: Ing. Jaroslav Verner (sta-
rosta), Mgr. Květuše Vernerová (radní), Ed-
gar Buchwald (starosta), Gisela Heckmann 
(první radní), Peter Segebart (radní), Jan Sý-
kora (místostarosta), Danny Verdam (tajem-
ník) a Ing. Pavla Sýkorová

ať už profesní nebo poznávací pro žáky na-
šich škol. Dále jsme dohodli spolupráci se 
sportovními celky fotbalu i  házené, neboť 
bychom oba tyto německé sportovní oddíly 
chtěli v Bělé v letošním roce přivítat.
Posléze jsme navštívili lokální tradiční „Au-
tohaus Willi Krämer“, který prodává auta 
značky VW. Drobnou zajímavostí je, že pro-

dají přibližně 800 nových aut ročně, přestože 
se nacházejí v pětitisícovém malebném měs-
tečku. Viděli jsme i  novou sportovní halu 
vybudovanou v  květnu roku 2018 za více 
než 1 milion euro, která vyhovuje potřebám 
pro 400 místních dětí základní školou po-
vinných. Svoji zahraniční cestu jsme zakon-
čili symbolickou návštěvou vánočních trhů.
Vše probíhalo ve velmi přátelském a vřelém 
duchu, pan starosta Verner a má manželka 
Pavla komunikovali v německém jazyce, já 
a paní radní Vernerová v jazyce anglickém. 
Základní výstup z naší cesty je oboustranně 
velmi kladný, v termínu od 8. do 10. 3. přiví-
táme vrcholné vedení města Groß-Bieberau 
rovněž i u nás v Bělé, kdy podepíšeme de-
klaraci o  vzájemném partnerství Bělé pod 
Bezdězem a  Groß-Bieberau. Více podrob-
ností se dozvíte v dalších číslech Zpravodaje.

Jan Sýkora
místostarosta

Kdekdo by se takto mohl ptát s  Karlem 
Gottem, ne však naši žáci. Ti vědí, že díky 
jejich snažení v  truhlářské dílně bude 
o malé zpěváčky postaráno.
Lesy Bělá pod Bezdězem, s. r. o., dodaly 
nařezaný materiál a žáci 6. a 7. tříd z nich 
v rámci výuky pracovních činností sesta-
vili ptačí budky – sýkorníky. Po těžkých 
bojích se zatloukáním šroubů a  šroubo-
váním hřebíků se dílo zadařilo a vzniklo 
dvacet krásných budek, které budou na 
jaře hostit nová ptáčátka. Postupně se 
v  dílnách vystřídají tři skupiny budova-
telů, takže celkem za rok vyrobí 70 lu-
xusních sýkorníků. A  kde se s  nimi bu-
dete moci potkat? Část příbytků vyvěsí 
v našich lesích již zmíněné Lesy Bělá pod 
Bezdězem, část si vezme na starost Český 
svaz ochránců přírody a  zbytek dosta-
nou k rozvěšení vybraní žáci. Díky tako-
véto smysluplné spolupráci mají naši žáci 

nejen nové zkušenosti, ale i  dobrý pocit 
z vykonané práce.

Ing. Pavel Machek

Kouzelné Muzeum 
Českého ráje

„Vezmi interaktivní muzeum, kde se smí 
dotýkat exponátů, přidej stezku s plněním 
zábavných a akčních úkolů, okořeň výro-
bou šperku zdobeného granáty, zamíchej 
a kouzelný lektvar na šutrologii je hotov.“ 
Tak by mohl vypadat středověký recept na 
lepší strávení pro žáky nezáživného studia 
mineralogie a  petrologie. A  protože my 
tento recept známe, a navíc máme v do-
sahu skvělé Muzeum Českého ráje v Tur-
nově, nic nám nebránilo tímto lektvarem 
oživit probíranou látku.
Ve čtvrtek 22. 11. se žáci 9. ročníku zúčast-
nili exkurze, na které si mohli zblízka pro-

hlédnout a  osahat exponáty, tlačit vozík 
naložený rudou, hledat si vlastní granát či 
prozkoumat taje luminiscence. A aby tato 
akce nevypadala jen jako skryté učení, na-
víc žáci vyrobili pod vedením šperkařky 
Jany granátové srdce, které mohou použít 
jako krásný vánoční dárek.
Po této exkurzi už nejsou kameny pro 
žáky jen strašákem - zjistili, že jde 
o krásné a zajímavé součásti naší přírody 
a  navíc, že na šperkařskou práci je třeba 
nekonečné množství trpělivosti a  pečli-
vosti. Šperk se všem žákům povedl a vý-
pravu si moc užili, proto doufáme, že se 
akce stejně zdaří i příští rok.

Ing. Pavlína Cankařová
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DěNÍ ve městě

Férový šermJak jsme si povídali o lese

Zájezd do Drážďan

Podbezdězský kord a Pohár Atmosu 2018

O třetím listopado-
vém víkendu se sjelo 
více než sto šermířů 
z  patnácti klubů 
z  České republiky 
a ze dvou klubů ně-
meckých na Pod-
bezdězský kord.
Novinkou na tomto oblíbeném šermířském 
klání byl Férový koutek žáků bělské školy. 
Deváťáci si připravili plakáty, nachystali fair-
tradovou kávu, cukříky a špaldové biosu-
šenky a vyrazili oslovit účastníky soutěže 
informacemi o fairtrade.
Každý, kdo od našich vyslanců dostal kávu 
zdarma, byl současně požádán, aby vypl-
nil a poslal fairtradovou pohlednici na ad-
resu organizace Fairtrade Česko a Sloven-
sko. Naše škola se totiž zapojila do soutěže 
FandímeFairtrade!, ve které se žáci snaží 
přesvědčit co nejvíce dospělých, aby po-
slali zmíněnou pohlednici. Vítězná škola 
získá pětadvacet fairtradových volejbalových 
míčů. Ocenili jsme tedy vstřícnou nabídku 
organizátora šermířského klání, pana Ing. 
Martina Coufala, oslovit právě soutěžící a je-
jich doprovod na této akci.
Všichni účastníci byli mile překvapeni 
a chválili si jak nápad, tak bohulibý účel. 
I  našim žákům se akce moc líbila, byli  
nadšeni vstřícným a  milým chováním 
účastníků. Celkově se jak turnaj, tak osvě-
tová akce moc zdařily. Dokonce natolik, 
že jsme již dostali pozvánku na další akce 
našeho šermířského klubu. Děkujeme za 
pozvání a  těšíme se na další spolupráci. 
                                          Ing. Pavlína Cankařová

V  pondělí 12. 11. přišla k  nám, do ma-
teřské školy ve Velenského ulici, do třídy 
Žabiček, nevšední návštěva. Dorazil pan 
hajný Petr Adam. Nejen, že dětem o pří-
rodě poutavě vyprávěl, ale zároveň s  se-
bou přinesl i  plno zajímavých věcí. Na-
příklad paroží, zvířecí kůže i  poutavou 
knížku o  zvířátkách. Děti si tak mohly 
některé věci osahat, pohladit nebo potěž-
kat. Rozšířily si vědomosti o lese, lesních 
zvířátkách i  o  práci myslivců. Zároveň 
tak rozvíjely svůj kladný vztah k živé i ne-
živé přírodě. Dozvěděly se, jak je důležité 
přírodu chránit a  pečovat o  ni. Na závěr 
našeho povídání děti panu hajnému na 

oplátku zazpívaly několik písniček o lese.

Moc děkujeme.

Za Žabičky třídní učitelka Zuzana Chrtková 

V  pátek 26. 10. se 48 žáků ZŠ Bělá pod 
Bezdězem zúčastnilo jednodenního za-
hraničního zájezdu do německého města 
Drážďany, který pro mladé cestovatele 
připravili vyučující německého jazyka ve 
spolupráci s cestovní kanceláří CK Výuka 
jinak. 
V dopoledních hodinách si účastníci pod 
vedením sympatického průvodce pro-
hlédli historické centrum města. Sezná-
mili se tak nejen s historií, ale i s nejčas-
tějšími turistickými cíli tohoto hlavního 
města spolkové země Sasko.
Volným krokem za stále se zlepšujícího 
počasí došli poté mladí němčináři do in-
teraktivního Muzea hygieny, kde je čekala 
komentovaná prohlídka. Během devade-
sáti minut si žáci např. prohlédli skleněný 
model člověka se všemi jeho vnitřními or-
gány a dozvěděli se zajímavosti týkající se 

výživy nebo sexuality. Velký úspěch mělo 
oddělení zaměřené na stárnutí, kde si 
mohli všichni přítomní vyzkoušet, jak se 
s  přibývajícími roky zhoršuje zrak, sluch 
či pohyb člověka.
Posledním bodem programu byla ná-
vštěva obchodního domu na Prager-
Strasse. Dvě hodiny osobního volna vy-
užili žáci především k  nákupu drobných 
dárků pro své nejbližší. Vyzkoušeli si tím 
jak samostatnost, tak i své jazykové schop-
nosti.
Zájezd do Drážďan se opravdu povedl. 
Velkou zásluhu na zdaru akce mají nejen 
všichni žáci, kteří zaslouží pochvalu za vý-
borné chování, ale také velmi milí a přá-
telští pan průvodce i pan řidič. 

Zpracovala: Mgr. Libuše Coufalová

Na 110 šermířů 
z  15 českých a  2 
německých klubů 
se sjelo o  svá-
tečním víkendu 
17. a  18. 11. do 
Bělé pod Bezdě-
zem. Místní klub 
šermu zde v  Městské sportovní hale po-
řádal dva celostátní žebříčkové turnaje 
v šermu kordem.
V sobotu to byl již 9. ročník Podbezděz-
ského kordu – tentokrát v  kategorii mi-
nižáků a minižaček, v neděli pak změřily 
své síly ve společné soutěži seniorky a ju-
niorky v 3. ročníku turnaje Pohár Atmosu. 
Bělský šerm měl po dvou zástupcích 
v  každé ze tří kategorií. Mezi minižáky 
(U11) se skvěle vedlo Filipu Korseltovi, 
který vybojoval stříbro, a upevnil si tak své 

druhé místo v průběžném hodnocení se-
riálu turnajů ČP. Mezi stejně starými děv-
čaty se z domácích nejdále prošermovala 
Magdaléna Landovská, když obsadila 12. 
příčku. V nedělním turnaji se pak mezi se-
niorkami na pěkné 6. místo prosadila naše 
juniorka Anna Coufalová.
Velký úspěch mezi šermíři i  jejich tre-
néry a rodiči měl stánek bělské ZŠ, který 
v rámci turnaje propagoval myšlenky pro-
jektu Fair trade a nabízel i fairtradové ob-
čerstvení.
Klub šermu 1. FC Bělá p. B. děkuje za pod-
poru všem partnerům turnaje: Město Bělá 
p. B., ZŠ v Bělé p. B., firmy Atmos, MS Po-
lygrafie, Kompletní kancelář, Ing. Zubatý, 
Fyzioterapie Klapač, Coufal-design, Ru-
byfencing, MŠMT a ČŠS.
Více na: www.serm-bela.cz

MC

Bělský sedmiboj VI.
Jak končil rok, končil i 3. ročník Bělského 
sedmiboje. Posledním turnajem byl jako 
již tradičně turnaj v  badmintonu. U  to-
hoto turnaje naštěstí nezáleží na počasí, 
protože probíhá v Městské sportovní hale. 
Dne 24. 11. se tedy sešla družstva a utkala 
se ve čtyřhře žen, ve čtyřhře mužů a v pří-
padě rovnosti bodů i ve smíšené čtyřhře. 
Na borcích i borkyních bylo znát, že za ty 
tři roky již výkonnostně pokročili, a koší-
ček létal ze strany na stranu jako namyd-
lený blesk. Po tuhém boji vyhrály Bezdě-
dice před „Měšťáky“ a Saharou.

Turnaj v  badmintonu stanovil i  celkové 
pořadí: na prvních pěti místech se umís-
tila následující družstva:
1. Bezdědice
2. „Měšťáci“
3. Vodojem
4. Sahara
5. Březinka

Sláva vítězům a  dík všem zúčastněným 
za úporné boje. A  na závěr nezbývá než 
zvolat: Skončil třetí ročník, ať žije ročník 
čtvrtý!

Milan Lomoz
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REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA 
BĚLÁ POD BEZDĚZEM

ZÁMECKÝ KLUB A KLUBÍK

KOMORNÍ SÁL MKZ
BESEDA

Skrytá kráSa turecka 
Pavla Říhová 
Středa 16. 1. od 17 hod.
Turistická beseda ve spolupráci s  TPD 
Bělá pod Bezdězem

Pavla Říhová je zo-
oložka, která se už  
24 let zabývá bojem 
proti nelegálnímu 
obchodu s  ohro-
ženými druhy, a  to 

nejen v ČR, ale i na mezinárodní úrovni. 
Vede oddělení CITES České inspekce ži-
votního prostředí, je členkou expertní sku-
piny Interpolu pro wildlife crime a  také 
soudní znalkyní v oboru ochrana přírody. 
Tentokrát bude ale beseda čistě cestopisná.

Vstupné: 50 Kč.

Zámek čp. 1 v Bělé pod Bezdězem v roce 
2018 přestal (z důvodu neodkladných 
stavebních zásahů) sloužit k městskému 
nájemnímu bydlení. Stavební ruch však 
neomezil provoz Informačního centra 
(IC) s expozicemi, jehož zaměstnanci také 
prováděli prohlídky, ani činnost Muzea 
Podbezdězí.
Návštěvníci IC s expozicemi se mohli 
potěšit další částí expozice Romantická 
archeologie Bělska v pozdně gotických 
sklepeních, překvapení je očekávalo také 
na prohlídkovém okruhu v Máchovské 
expozici ve druhém patře jihozápadního 
křídla zámku, kde byla nově provedena 
expozice loutek (nákupem od výtvar-
níka a loutkoherce pana Františka Pešána 
z Kláštera Hradiště) a instalována putovní 

výstava Obce spisovatelů Fenomén jmé-
nem Mácha. Probíhaly zde tvořivé dílny, 
výstavy obrazů žáků i absolventů Mlado-
boleslavské univerzity třetího věku, obor 
Kreslení, malba a jiné malířské techniky, 
IC dočasně posloužilo i jako obřadní síň 
a listopad 2018 poprvé oživilo pravidelné 
každotýdenní tvoření v Klubu a Klubíku 
pod vedením Marcely Paterové.
Letos již začínáme pátý rok, kdy Měst-
ská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem 
provozují IC s expozicemi na bělském 
zámku, a již deset let se podílejí na oživení 
této největší kulturní památky ve městě. 
Také tentokrát připravujeme řadu akcí, 
výstav i další část expozice Romantická 
archeologie Bělska a doufáme, že se zase 
posuneme o kousek dál.

INFORMAČNÍ CENTRUM S ExPOZICEMI 
NA ZÁMKU 

Ohlédnutí za uplynulým rokem

19. 1. 2019 od 20 hod. v sokolovně 
16. ročník reprezentačního plesu v  Bělé 
se tentokrát znovu přesouvá přímo do 
sálu sokolovny. Vstupovat ale budete 
přes Městskou sportovní halu, kde budou 
umístěny šatny. 
V  sále se na vás bude těšit kapela  
Lucky-Mo-Ve z  Mladé Boleslavi, s  Lu-
cií Jandovou v  čele. V  úvodu plesu se 
vám představí bělská taneční škola Bela 
Dance!, mezi tanečními bloky uvidíte 
vystoupení mladoboleslavské skupiny 
Let´s Burlesque, která nám také přichys-
tala půlnoční překvapení.

vstupné: 150 kč.
Vstupenky jsou slosovatelné a můžete je 
zakoupit v Knihovně Vl. Holana a kultur-
ním středisku na Masarykově náměstí.

MIlÉ DáMy, MIlÉ DĚtI.
Moc nás těší váš zájem o  ZÁMECKÝ 
KLUB i  KLUBÍK a  ani v  novém roce 
nehodláme zahálet. Máme spoustu 
zajímavých nápadů na tvoření a  už 
se těšíme, až je všechny společně vy-
zkoušíme. Co se týká provozu, bu-
deme pokračovat tak, jak jsme jej loni 
zahájili, tedy každé úterý od 16 hod. 
ZÁMECKÝ KLUB pro ženy a  každou 
středu od 15 hod. ZÁMECKÝ KLU-
BÍK pro děti.
Vy, kdo ještě váháte, vězte, že zrekon-
struované prostory zámeckého info-
centra svou atmosférou probouzejí 
fantazii a  přímo vybízejí ke tvoření. 
Za silnými, dvoumetrovými zdmi pů-
vodního gotického paláce signál moc 
nechytíte, ale ony ani nedovolí pro-

niknout dovnitř 
žádným ruchům 
města. Pokud 
tedy chcete na 
chvíli změnit 
prostředí a  ještě 
k  tomu vás baví 
tvoření nebo to 
chcete jen vy-
zkoušet, bez obav přijďte mezi nás. 
Začínáme v  úterý 8. 1., kdy budeme 
vyrábět ptáčky metodou suchého 
plstění, ve středu pak s dětmi budeme 
vyrábět papírové květiny a  ovečky. 
Další program klubu můžete poho-
dlně sledovat na webových stránkách 
MKZ nebo na Facebooku.

Těším se na vás. Marcela

Muzeum Podbezdězí touto cestou děkuje 
všem svým příznivcům a  návštěvníkům 
za přízeň, kterou jste nám projevovali 
v průběhu celého uplynulého roku 2018. 
Do nového roku 2019 vám přejeme hodně 
zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspě-
chů a  těšíme se opět na vaši návštěvu 
v Muzeu Podbezdězí.

PŘeDnáška: PaPírna čP. 5  
v haMru na JeZeŘe
Čt 31. 1. od 17 hod., vstupné: 30 Kč
V Hamru na Jezeře je 
výjimečně zachován 
barokní objekt ně-
kdejší ruční papírny. 
Stávající budova byla 

vystavěna v 80. letech 17. stol. na místě 
staršího objektu z roku 1655. Na před-
nášce Mgr. Miroslava Kolky bude před-
stavena rekonstrukce provozu, poslední 
fáze výroby v 1. pol. 20. stol., stopy starších 
zařízení a nedávno dokončená obnova 
fasády této významné kulturní památky.

BohuMIl DeJMek: revoluční 
uDáloStI v kvĚtnu 1945 v BĚlÉ 
PoD BeZDĚZeM
U příležitosti 70. výročí 
konce 2. světové války 
vydalo Muzeum Pod-
bezdězí autentické vzpo-
mínky učitele Bohumila 

Dejmka (1898 – 1979) na průběh konce 
války v Bělé p. B. Zakoupit je můžete na 
pokladně Muzea Podbezdězí za 60 Kč.

Mše Svatá v koStele Sv. václava 
Pátek 25. 1. od 16.30
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře v Bělé bude 
sloužena v pátek 25. 1. od 16.30.

Muzeum Podbezdězí,  
pobočka Muzea Mladoboleslavska, 

Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.     
tel.: 326 701 618

www.muzeummb.cz 
info@muzeummb.cz

MUZEUM PODBEZDĚZÍ V LEDNU

Z KULtUrNÍHO DěNÍ
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spOLečeNsKÁ rUbriKa

Ze spOrtU a spOLKOvÉ čiNNOsti

Konec roku ve Svornosti

Bělské gymnastky na podzimních soutěžích
V  podzimním období se děvčata KG 
Bělá pod Bezdězem zúčastnila tří sou-
těží v TEAMGYM. První soutěží byl Pl-
zeňský pohár 20. 10., kde děvčata Soňa 
Řehořková, Mariana a  Magda Dürrovy, 
Hana Vaňoučková, Josefína Syslová, 
Eliška Landyšová a  Kateřina Bradáčová 
soutěžila v  pohybové skladbě, na tram-
políně a akrobacii v kategorii II. a skon-
čila na čtvrtém místě.

Další soutěž „Á hop“ se konala v  Praze 
v  tělocvičně na Červeném vrchu dne  
18. 11. Zde družstvo v  kategorii I. ve 
složení Emma Bělohubá, Eliška Pe-
terková, Dominika Šimečková, Lu-
cie Šárogová, Johanka Linglerová, 
Hana Vaňoučková a  Kateřina Bra-
dáčová obsadilo ve dvojboji krásné  
4. místo z 12 účastníků této kategorie.
Ve dnech 30. 11. - 1. 12. se zúčastnila dvě 
družstva našeho školního klubu repub-
likového finále v  soutěži TeamGymAso-
ciace školních sportovních klubů v  Tře-
bíči. V kategorii 0 soutěžilo družstvo ve 
složení Božena Čermáková, Izabela Sa-
bolová, Lucie Šárogová, Tereza Hartová, 
Ella Jírová, Johana Linglerová a  Sabina 
Tesařová na trampolíně a akrobacii a ob-
sadilo pěkné 6. místo. V kategorii Junior 
II soutěžilo totožné družstvo jako na Pl-
zeňském poháru. Podařila se především 
pohybová skladba a  díky tomu získala 

děvčata bronzové medaile. Celé republi-
kové soutěže, která podporuje sportovní 
činnost ve školních klubech, se zúčast-
nilo 21 týmů od Plzně až po Opavu. Tre-
nérkami našich děvčat jsou Yvona Ře-
hořková, Dagmar Femiaková, Kateřina 
Černá a Antonie Nešporová.

Yvona Řehořková

Před koncem roku 2018 se sešly jednot-
livé oddíly, aby oslavily konec roku a užily 
si vánoční besídku. Děti si zazpívaly i ko-
ledy. Starší i mladší zavzpomínali na skaut-
ské akce, kterých se loni zúčastnili – tábor 
ve stylu Robinsona Crusoe, různé výpravy, 
výlety - a  připomněli si i  hojnou účast 
členů střediska na junácké svatbě vedou-
cího vlčat Maňase.
I  v  prosinci se do bělské základny sjeli 
všichni vedoucí kvůli plánování tábora, 
který se sice uskuteční až v  druhé polo-
vině července, ale je nutno vše připravovat 
dlouho dopředu. Téma už máme – je sa-

mozřejmě tajné – a vše budeme dolaďovat 
i v dalších měsících tohoto roku.
Skauti a  skautky zase pokračovali ve zve-
lebení své klubovny, kde je udělaná nová 
elektřina, vyštukované stěny a teď se začalo 
malovat.
Za celé středisko Svornost vám přeji šťastný 
rok 2019 a na tomto místě chci zvláště po-
děkovat všem vedoucím bělského Junáka, 
kteří se ve svém volném čase, bez nároku 
na jakoukoli finanční odměnu a  hlavně 
s velkou trpělivostí a láskou věnují dětem. 
Uvítáme další dospělé do svých řad!

Jerry

Dne 19. 12. uplynulo již 13 let, co 
nás opustila Miluše Strnadová. Kdo 
jste ji znali, věnujte jí s  námi tichou 
vzpomínku. 

Stále nezapomíná rodina.

Dne 6. 1. tomu je dlouhých smutných 
sedm let, kdy nás opustila naše milo-
vaná maminka a  babička, paní Marie 
Prokopová. 

S láskou vzpomínají dcera Jitka s man-
želem, Lucka a Petra - vnučky s rodinami.

Dne 10. 1. uplyne již pět let, co nás 
navždy opustil milovaný manžel, tatí-
nek a  dědeček, Karel Saitl. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, zavzpomínejte společ-
ně s námi. 

Manželka Miluše, synové Petr a Pavel s rodinami 
a vnoučaty. 

Dne 14. 1. uběhne dlouhých 11 let, co nás opustil pan 
Milan Daňhel, lesák a myslivec tělem i duší. 

S láskou vzpomínají dcera Radka Bártová a syn 
Milan Daňhel s rodinami. 

Dne 19. 1. uplyne bolestný rok od neče-
kaného úmrtí paní Kamily Machačové. 
Opustila nás tři dny po svých 87. naro-
zeninách. Prosíme, vzpomeňte s  námi. 
Manžel Josef a děti Jana a Jirka s rodinami. 

„Kdo v srdci žije, neumírá.“
Dne 19. 1. uplyne již 25 let, co zemřel můj drahý tatí-
nek, pan František Dušička. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte, prosím, se mnou.

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene dcera Jarmila.

„Kdo v srdci žije, neumírá.“
Dne 20. 1. uplyne již 7 let, co zemřela moje drahá teta, 
paní Hanička Hrubá. Kdo jste ji znali a  měli rádi, 
vzpomeňte, prosím, s námi.

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene neteř Jarmila.

Dne 22. 1. uplynul již druhý rok, co jsme 
se naposledy rozloučili s  Jiřím Kejvalem, 
manželem, tatínkem a také dlouholetým 
členem Sboru dobrovolných hasičů v Bělé 
pod Bezdězem.  Stále nám moc chybí.

Vzpomíná maminka s bratrem Mirkem a rodina. 

Dne 26. 1. uplyne již rok, co nás navždy 
opustila milovaná maminka a  babička 
Zdeňka Holanová. Kdo jste ji znali a měli 
rádi, zavzpomínejte s námi. 

Dcera Miluše a vnoučata Petr a Pavel s rodinami.

VZPOMÍNKY
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Šermíři bodují

TAJEMSTVÍ

Závěr roku zastihl bělské šermíře ve skvělé 
formě. O  prvním prosincovém víkendu 
sbírali medaile naši mladší žáci (U13) 
v Olomouci. Adéla Šafránková v meziná-
rodně obsazené Velké ceně Dukly Olo-
mouc 2018 podlehla až v samotném finále 
polské šermířce, a vybojovala tak výborné 
2. místo. Mezi chlapci zde obsadil skvělé 
3. místo Jakub Hradský. Ve stejný čas 
na SPJ (U20) v  Lucemburku postoupila 
Anna Coufalová do elitní 64 a přivezla do 
Bělé cenné dva světové body za 56. místo.
Vrcholem šermířského prosince pak 
byl pro bělský klub turnaj kadetů (U17) 
a žáků (U15) SC Cup 2018, který se konal 

o  týden později v  Praze. V  kategorii ka-
detů nenašel v sobotu za celý den přemo-
žitele František Coufal a zaslouženě zvítě-

zil. Na stupně vítězů ho navíc doprovodil 
bronzový Ondřej Procházka - věkem žák, 
kterého vlastní soutěž čekala ještě v  ne-
děli. Výborně zašermoval i  Matyáš Lan-
dovský, který v  52členném startovním 
poli bral 11. místo. V neděli pak mezi žáky 
vystoupal na nejvyšší stupínek Ondřej 
Procházka; Martin Novák vybojoval mezi  
50 šermíři 5. a Vojtěch Veselý 12. místo.
Anna a František Coufalovi se navíc díky 
svým výsledkům kvalifikovali na ME ka-
detů a  juniorů, které se bude konat kon-
cem února v italské Foggii.
Více na: www.serm-bela.cz
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leden, počátek cesty…
… tak vykročme - jedno, kterou, hlavně 
ne levou - a pojďte třeba s námi.

Úterý 1. 1.
tradiční novoroční vycházka s  poseze-
ním na základně
Odchod od České brány v 9.30.

Sobota 5. 1.
Betlémy lužických hor 
Navštívíme soukromý betlém J. Blažka, 
výstavy betlémů v  Rumburce a  Jiříkově, 

betlém v kostele sv. Mikuláše, Mikulášo-
vice. Občerstvení v hotelu RON.
Odjezd autobusu: Bělá, hala - 8 hod., 
Doksy - 8.20.
Cena zájezdu a vstupné: 170 Kč.

Pátek 18. 1. 
Schůze na základně od 17 hod.
Program: výběr záloh na zájezd Velké 
Tatry, informace k  zimním výpravám,  
poslední info k Braniborce a jiné.

Sobota 19. 1.
tradiční jeskynní táborák - Braniborka
Jdeme za každého počasí. S sebou hrneček, 
hlt červeného vína, buřta a dobrou náladu. 
Zastávka v hospůdce ve Starých Splavech.
Odjezd vlaku: Bělá, město - 9.47; po dojezdu 
vlaku do Starých Splavů vycházíme z míst-
ního nádražíčka. Pozor, bude změna jízd-
ních řádů - čas se může měnit!

Těšíme se na setkání.
Horský vůdce

TAJEMSTVÍ

O B E C  B A R A Č N Í K Ů
v  B ě l é  p o d  B e z d ě z e m

P O Z VÁ N K A
na Baráčnický bál, konaný v sobotu dne 26. ledna 2019 v KD 

Březovice od 20 hodin. Doprava autobusem tam i zpět zajištěna 
ZDARMA, odjezd od Kapličky v 19 hodin.

Trasa autobusu: Čistá, Plužná, Březovice

Vstupné 100,- Kč

Hudba: J.H. SONG                                                     Soutěž o ceny

SRDEČNĚ ZVE KONŠELSTVO

Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o.
Mělnická 273, 294 21 Bělá pod Bezdězem

délka paliva 1 m
Palivo jehličnaté - smrk/borovice 860 Kč za 1 prm
Palivo listnaté měkké - lípa 640 Kč za 1 prm
Palivo listnaté tvrdé - jasan, bříza 1 000 Kč za 1 prm
prm = prostorový metr (dřevo seskládané do krychle 1×1×1 m)
doprava možná dle předchozí telefonické dohody na tel: 
723 372 414 / 602 143 162

Ing. Stanislav Bock
jednatel, vedoucí provozu

tel: 723 372 414, info@lesybela.cz
http://www.lesybela.cz/

PRODEJ PALIVOVÉHO 
DŘEVA
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