
Z města a městsKÉHO ÚŘaDU  -  ZastUpitelÉ prO nOvÉ vOlební 
ObDObí - Z KUltUrníHO Dění - Ze spOrtU a spOlKOvÉ činnOsti 

Výstavní sál MKZ
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Zima pohledem žáků ZUŠ MB
Vernisáž v neděli 2. 12. od 16 hod.

Neděle 2. 12.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Masarykovo nám. od 17 hod.

Pátek 7. 12. 
VÁNOČNÍ RECITÁL
Pepa Štross a syn

V Komorním sále MKZ od 19.30 hod.
Vstupné 60 Kč

Sobota 8. 12.
KDE SE VZALY VÁNOCE

Petr Kubec, Praha
V Komorním sále MKZ od 15 hod.

Vstupné 30 Kč

Neděle 9. 12. 
NEJKRÁSNĚJŠÍ AVE MARIA

Olga Procházková  
a František Šmíd

Koncert duchovní hudby 
V kostele Povýšení sv. Kříže  

od 15 hod.

Sobota 15. 12. 
PATINOVÁNÍ - rukodělné dílny

IC s expozicemi na zámku
od 13 do 16 hod.

Neděle 16. 12. 
VÁNOČNÍ JARMAREČEK

Masarykovo náměstí
od 10 do 16 hod. 

Úterý 1. 1. 2019
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 

Masarykovo náměstí od 19 hod.

Rezervace na akce MKZ možné na 
www.mkzbela.cz 

VÁžENÍ SPOLUOBČANé, MILÍ BĚLÁCI, prosinec
12/2018
42. ročník

dne 5. listopadu bylo na ustavujícím jednání 
zastupitelstva města zvoleno nové vedení 
města. Radnici v Bělé tedy povedeme ve slo-
žení starosta Ing. Jaroslav Verner společně 
s místostarostou Janem Sýkorou. Radu města 
doplní Iveta Orolínová, Mgr. Květuše Verne-
rová, Ing. Pavel Girgle, Radek Pelc a MUDr. 
Martin Zelený.

Než se textem i  skutkem přiblížíme ke krás-
nému vrcholu každého roku, ke svátkům vá-
nočním, je třeba zde ještě zmínit záležitosti 
pracovní.

Ještě do konce stávajícího roku 2018 zveřej-
níme programové prohlášení nového ve-
dení města, abyste právě Vy, občané Bělé pod 
Bezdězem, jasně věděli, jak konkrétně bu-
deme příští čtyři roky naše město rozvíjet. Již 
nyní můžeme prozradit, že začátkem nového 
roku chceme mít na stole připravené stavební 
povolení k výstavbě nové školní družiny tak, 
abychom mohli už na jaře začít s výstavbou. 
Tímto krokem chceme postoupit o  kousek 
blíže k  plánované centralizaci základního 
školství.

Dále jsme již rozpohybovali komunikaci s pře-
hlíženými partnerskými městy, kde se nám na-
skýtá prostor spolupráce nejen v oblasti škol-
ství a  sportu, ale především se zde můžeme 
v mnohém inspirovat.

Prosím, přijměte naše pozvání na rozsvícení 
vánočního stromečku, které bude tradičně 
první adventní neděli, letos tedy 2. 12. 2018. 
Rovněž se těšíme na společné setkání při slav-
nostním novoročním ohňostroji, a to v úterý 
na Nový rok.

Přejeme Vám krásné, klidné, srdečné a  pře-
devším požehnané adventní dny, dostatek ra-
dosti a štěstí nejen u vánočního stromečku.

Ať má každý z Vás v novém roce hodně zdraví 
a  plno sil, ať je pro každého z  Vás rok 2019 
rokem úspěšným, ve kterém budou převažo-
vat prožitky ryze příjemné a milé.

Veselé Vánoce a  šťastný Nový rok 2019  
Vám přejí,

Ing. Jaroslav Verner a Jan Sýkora
vedení města.

Uzávěrka lednového čísla je již 10. 12. 2018.
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Z města a městsKÉHO ÚŘaDU 

VAŠI ZASTUPITELé PRO VOLEBNÍ ROKY 2018 – 2022

TŘÍDĚNÍ ODPADU ve městě Bělá pod Bezdězem a podnikatelé

Změna rozpočtu města
Rada města schválila rozpočtové opat-
ření č. 9/2018, kdy příjmová část roz-
počtu se navyšuje o  částku ve výši 
639.340,80 Kč na 95.708.554,53 Kč, 
výdajová část rozpočtu se navyšuje 
o  částku ve výši 536.340,80 Kč na 
120.484.308,53 Kč. Převaha výdajů nad 
příjmy je ve výši 24.775.754,- Kč.

Plnění rozpočtu města
Rada města doporučila zastupitelstvu 
města schválit stav plnění rozpočtu 
města k  30. 9. 2018 - příjmy ve výši 
70.769.579,- Kč, výdaje 69.178.283,- Kč. 

Z komise životního prostředí
Rada města vzala na vědomí zápis Ko-
mise životního prostředí ze dne 15. 10. 
2018 a  souhlasí s  kácením uvedených 
dřevin v  lokalitách Na Šancích, v  ulici 
Velenského, Vrchbělá, Horka a souhlasí 
s kácením a ošetřením vybraných dřevin 
v  lokalitě ZŠ Máchova ulice (zahrada), 
souhlasí s  realizací projektu „Rozšíření 
dešťové kanalizace (příprava území)“ – 
ulice Zámecká (svah pod zámkem).

Bc. Zdeněk Krenický  
tajemník úřadu

Zveme vás na veřejné  
jednání Zastupitelstva města 
Bělá pod Bezdězem, které se 
koná 12. 12. 2018 od 17.00 hod.  

v klubu Základní školy  
v Máchově ulici.

POZVÁNKA

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 Zimmermann 

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

Mgr. Květuše Vernerová
Ing. Pavel Girgle
Radek Pelc 

Každý má dle zákona povinnost třídit od-
pad, včetně podnikatelů. Podnikatelé mají 
možnost zajistit si svoz komunálních od-
padů (popelnice) buď smluvním vztahem 
s  Městem Bělá pod Bezdězem, kterým se 
zapojí do jeho systému, nebo jiným způso-
bem, který je v souladu se zákonem.
Co se týče tříděných odpadů, důrazně upo-
zorňujeme podnikatele, že nemají právo 
tříděný odpad vyprodukovaný při podni-

katelské činnosti ukládat do nádob na tří-
děný odpad rozmístěných po městě. Tyto 
nádoby slouží pouze k ukládání tříděných 
odpadů z  domácností (papír, plast, sklo 
a tetra-pak).
Podnikatele mohou svůj tříděný odpad 
(např. papír, plasty, sklo a tetra-pak) uklá-
dat na Sběrný dvůr Města Bělá pod Bezdě-
zem v Mělnické ulici, kde jim bude vydáno 
potvrzení o  uložení odpadů. Papír, sklo, 

kartony od mléka a džusů, vytříděné PET 
láhve a kovy lze odevzdat zdarma, směsný 
plast za 2 Kč/kg.
Město Bělá pod Bezdězem může vykoná-
vat kontroly a případně uložit pokutu, když 
bude zjištěno, že podnikatelé nepostupují 
při likvidaci odpadů v souladu se zákonem, 
zejména nedoloží doklady o  likvidaci od-
padů. Děkujeme, že třídíte odpad!!!

- J. Kodriková, ŽP-

Vánoční setkání seniorů 
Město a  MKZ Bělá pod Bezdězem 
vás zvou na tradiční vánoční setkání 
seniorů, které se koná v úterý 11. 12. 
od 15 hod. v  jídelně Základní školy 
v  Máchově ulici v  Bělé pod Bezdě-
zem. Tentokrát vám k  tanci i  posle-
chu zahraje oblíbené duo GALAXIE 
z České Lípy. 
Odvoz z příměstských částí bude za-
jištěn následovně: 

Hlínoviště  14.30 hod.
Bezdědice  14.40 hod.
Březinka  14.50 hod.

Zájemci o  zajištění dopravy z  částí 
Hlínoviště, Bezdědice a  Březinka, 
hlaste se na tel. č.: 326 700 924. 

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ 

od 4. prosince

OTEVŘENO
Úterý    8.00 – 10.00 hod.
Středa 15.00 – 16.30 hod.
Pátek  13.00 – 15.00 hod.

na adrese Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., Mělnická 273, Bělá pod Bezdězem.

Dále bude prodej probíhat při Vánočním jarmarku na Masarykově náměstí 
16. 12. 2018.

Ing. Stanislav Bock
vedoucí provozu

V RADĚ MĚSTA ZASEDAJÍ:

V závěru roku ve dnech
 27. 12. – 31. 12. 2018  

bude městský úřad uzavřen.
Provoz pokladny MÚ a Správy 

bytů bude ukončen 
dne 20. 12. 2018 ve 14.30. hod.

Upozornění
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS…

Ohlas na oslavu vzniku republiky v Bělé p. Bezd.

Zámecký KLUB a KLUBÍK

Dění ve městě - pŘíspěvKY ObčanŮ

Jsem velmi ráda, že se nám podařilo dů-
stojně oslavit toto významné výročí. 
Chápu, že nepřízeň počasí mohla odradit 
řadu občanů. Co však neumím pochopit, 
je to, že nikomu z nově zvoleného zastupi-
telstva města nestála tato významná akce 
za účast. Něco to vypovídá o jejich charak-

teru a přístupu k věcem veřejným. Zatímco 
mladí skauti vzdávali úctu v  nevlídném 
deštivém počasí pouze v košilích, noví za-
stupitelé seděli doma v teple. Je to opravdu 
smutné. Tím spíše, že nikdo z nás už takto 
významné výročí nikdy neoslaví.

Zdenka Patrná

Milé dámy, milé děti,
v zámeckém KLUBU a KLUBÍKU pro vás 
opět chystáme zábavné tvoření. V  pro-
sinci budeme vyrábět mýdla v  plstěném 
kabátku, andílky a  ptáčky z  plsti, květi-
nové záložky a  drobné šité dárečky. Kdo 
máte čas a chuť, přijďte do Infocentra na 
zámku. Do KLUBU pro dospělé každé 
úterý od 16 hod.; do KLUBÍKU pro děti 
každou středu od 15 hod. Od poloviny 
prosince do začátku ledna bude KLUB 
i KLUBÍK odpočívat. Více info na webo-
vých stránkách MKZ nebo na Facebooku. 

Těším se na vás.
Marcela 

Rozhovor s Ing. Jaroslavem Vernerem
Vrací se více jak po 
čtyřech letech do 
vedení města. Udá-
losti, které ho ze sta-
rostenského křesla 
odeslaly na čtyřletý 
distanc, vnímá jako 
možnost pracovat 

sám na sobě. Rozhovor probíhá v kanceláři 
starosty. Za okny pomrkává listopadové 
slunce. Je 14. 11. odpoledne.

Jak se vstupuje do stejné řeky?
Dobře. Poprvé jsem se do čela města dostal 
po volbách v  roce 2010. Vstupoval jsem 
tehdy do tohoto období se zkušenostmi 
z  rady a  zastupitelstva. A  z  dnešního po-
hledu mohu říct, že to sice byla dobrá prů-
prava, ale teprve na tomhle místě člověk 
uvidí, tak říkajíc, pod povrch. Jako zastu-
pitel máte své povinnosti, ale je jedno, jestli 
je splníte v pondělí nebo v pátek. Starosta je 
v tom zapojený pořád. Sedm dní v týdnu, 
dvacet čtyři hodin denně. Mně od 20. 3. 
2014 nastaly trochu jiné starosti. Ale pa-
radoxně díky tomu jsem mohl následující 
volební období sledovat práci svých ná-
stupců, chodit na všechna zastupitelstva 
a odpovědně se připravovat na návrat. 

Takže ses chtěl vrátit. Proč?
Ano, chtěl jsem se vrátit. Mám dojem, že 
dlužím městu i Bělákům stoprocentně ode-
vzdat to, co jsem chtěl již dříve. Některé věci 
dokončit, jiné pomoci nastartovat. I s těmi 
zkušenostmi, které jsem nasbíral jak na 

radnici, tak mimo ni. Kupříkladu nejak-
tuálnější věc, která nás čeká – odpovědné 
sestavení rozpočtu. Z počátku (2010-2014) 
jsem se v  tvorbě rozpočtu trochu ztrácel, 
byl jsem malinko „vykulený“. Dnes přesně 
vím, co chci. Současný návrh je pro mě ne-
přijatelný. Rozpočet se schodkem skoro 40 
milionů nemůžu s čistým svědomím pustit. 
Přesto jsem optimista a věřím, že stihneme 
připravit vše do prosincového zasedání 
zastupitelstva tak, abychom do roku 2019 
vstoupili se schváleným rozpočtem. I když 
vím, že ani rozpočtové provizorium není 
nic, z čeho bychom se měli hroutit.

Jak vidíš následující čtyři roky? Co je 
v plánu?
Teď uvedu jen několik věcí, které jsou v do-
hledu – ne proto, že bych dál nevěděl, ale 
dokončujeme programové prohlášení ko-
alice a tam bude vše přesně vyjmenováno. 
Ale zpátky k tvé otázce – co se chystá. Od 
ledna se rozběhnou práce, přesně řečeno 
dokončíme, co předchozí vedení už ne-
stihlo – začne se s  výstavbou nové školní 
družiny. K  tomu nemám sebemenší vý-
hradu. Naproti tomu sjednocení základní 
školy do  areálu v  Máchově ulici, tam 
máme jinou představu. Rozhodně budeme 
vše ještě konzultovat s  projekční kance-
láří. Možná dojde k  modifikaci či přefor-
mulování zadání. Je to věc, která tu má 
stát a sloužit třeba dalších 100 let. V úvahu 
se tedy musí vzít i  energetická náročnost 
a  odstranění letitých nedostatků na sou-
časné stavbě. Dál určitě chci pokračovat 
v  rekonstrukci a  oživení zámku, věnovat 

se budeme Březince – hlavně bezpečnosti 
kolem silnic, požární nádrži, občanské vy-
bavenosti. Chci vrátit život na Vrchbělou 
– obnovit panelový dům a podpořit indi-
viduální výstavbu. Ve městě budou po-
kračovat dopravní stavby – Výsluní, Nová 
čtvrť, Mladoboleslavská. Posledně jmeno-
vaná ulice bude skutečně oříšek, hlavně 
kvůli řadě nevyjasněných majetkopráv-
ních vztahů. Bude to sice trvat déle, ale ta-
hle ulice, vlastně přístup do města, si to za-
slouží stejně jako řada lidí, kteří tady bydlí.  

A  co zdravotní středisko – jeho stav se 
zhoršuje…
Opět narážíme na nevyjasněné a neukon-
čené majetkoprávní vztahy. Navíc to není 
budova, která je v majetku města. Práce nás 
čeká spousta. Ale těším se na to.

Ptal se Petr Matoušek.

Zveřejnění záměru 
města  

pronájem garáže

Město Bělá pod Bezdězem nabízí 
k pronájmu garáž o celkové výměře 
14 m2 umístěnou na pozemku stp.  
č. 1128/2 v k. ú. Bělá pod Bezdězem. 
Tato garáž se nachází za hasičskou 
zbrojnicí s vjezdem od sídliště. Žá-
dosti o  pronájem mohou být po-
dány poštou nebo osobně na po-
datelně Městského úřadu Bělá pod 
Bezdězem do 21. 12. 2018.

21.12.2018
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Z KUltUrníHO Dění

VÁNOČNÍ JARMAREČEK 

od 10 do 16 hod.
Masarykovo náměstí  
16. prosince ožije 
vánočním ruchem. 
Stánkový prodej, 
teplé nápoje, jmelí, 
vánoční stromky 
i prodej kaprů. Také 
letos přijede zvířát-
kový betlém. Vánoční atmosféru bude 
dopoledne navozovat hudební skupina 
Staropražští pardálové, kteří mají při-
pravené jak vánoční koledy, tak některé 
z pražských lidovek nebo písniček Karla 
Hašlera.
V  odpoledním programu zhlédnete 
krátkou pohádku Čert a Káča v podání 
souboru Mordýři, uslyšíte koledy nově 
sestaveného souboru dětí ZŠ v Bělé pod 
Bezdězem a uvidíte také andělské apo-
kryfy Divadýlka na dlani.

NEJKRÁSNĚJŠÍ AVE MARIA
Koncert duchovní hudby v kostele Povýšení sv. Kříže
NEDĚLE 9. 12. od 15 hod. 
Olga Procházková a František Šmíd

Co může být vánočnějšího než pocta Marii, matce Ježíška. Věnovalo se jí nespočet 
umělců, malířů, básníků, spisovatelů i hudebníků. My v adventním čase uslyšíme zpra-
cování Mozartovo, Schubertovo, nebo Durantovo, a to v duchovním prostředí kostela 
Povýšení sv. Kříže s přednesem sopranistky Olgy Procházkové a varhanním doprovo-
dem Františka Šmída již druhou adventní neděli. 

Vstupné na koncert je dobrovolné. 

MKZ NA KONCI A ZAČÁTKU...

NAŠE TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY

KOMORNÍ SÁL MKZ
Pátek 7. 12. od 19.30 
VÁNOCE TROCHU SWING 
Pepa Štross a syn
Swingové písničky o lásce, rodině a také 
nějaké koledy. Texty písní jsou psány s mír-
nou ironií a nadhledem. Nebudou chy-
bět ani veselé vánoční příhody či recitace 
z děl známých básníků (Kainar, Prevért, 
Ferlinghetti).
Vstupné: 60 Kč.

Sobota 8. 12. od 15 hod.
KDE SE VZALY VÁNOCE
Vyprávění pro děti o původu a zvycích čes-
kých vánočních svátků plné lidových ko-
led a vánočních písniček navodí vánoční 
náladu.
Vstupné: 30 Kč.

Informační centrum s expozicemi na 
bělském zámku však neusíná a v advent-
ním čase nabízí hned několik akcí.
V pondělí 3. 12. to bude Adventní pu-
tování za Mikulášem v 17, 18 a 19 hod. 
Následuje Klub v úterý (4. a 11. 12.) od 
16 hod. a Klubík (5. a 12. 12.) od 15 hod. 
Rukodělné tvoření pro velké i malé pod 
vedením Marcely Paterové.
Na předvánoční dílničce s Martinou Po-
liakovou v sobotu 15. 12. si technikou 

patinování můžete od 13 hod. vytvořit 
dárek pro své blízké.
Také v adventním čase lze navštívit ve 
všední dny malý prohlídkový okruh 
zámkem s expozicí Romantická arche-
ologie Bělska a výstavu fotografií Běláků 
Život v Bělé. Informační centrum s ex-
pozicemi na bělském zámku v letošním 
roce ukončí svůj provoz 20. 12. a bude 
se na vaši návštěvu těšit od 3. 1. 2019.

V sobotu 15. 12. od 13 hod. nám lektorka 
Martina Poliaková představí techniku 
patinování.
Co je to patinování? Jde o  techniku 
úpravy bytových doplňků, poliček či vě-
šáků, květináčů i nábytku, ideálně dřevě-
ných povrchů, na kterých vzniká nový, 
ale vlastně jakoby „ošoupaný a zašlý“ 
povrch. Z fádní komody, rámu zrcadla 

či židle se v mžiku stává originální kou-
sek, který dodá předmětu nevšední at-
mosféru. Na vyzkoušení metody budou 
k dispozici prkýnka. K zakoupení pak 
lektorka nabídne krabičky nebo truh-
ličky. Na dílničku si však můžete přinést 
i vlastní předmět, který byste chtěli na-
patinovat. Těšíme se na vás.
 Vstupné: 20 Kč.

INFORMAČNÍ CENTRUM S ExPOZICEMI 
NA ZÁMKU 

Zámek se ukládá k zimnímu spánku

Rukodělná dílnička v Infocentru na zámku

Kalendář s tématem Kulturní život v Bělé 
je v prodeji. Najdete ho na pultech knih-
kupectví paní Jiráskové, v hračkách a pa-
pírnictví paní Eichlerové, nebo přímo 
v Knihovně Vl. Holana a IC s expozicemi 
na zámku za cenu 189 Kč. 
Jako další drobný dárek můžeme doporu-
čit trička Bělá pod Bezdězem v bílé, nebo 

černé barvě, která zakoupíte v Knihovně 
Vl. Holana, nebo IC s  expozicemi na 
zámku. V prodeji jsou také knihy: Takový 
byl Václav Trégl, Prstýnek z Bělé od Evy 
Bešťákové nebo Střípky vzpomínek, publi-
kace vydaná při příležitosti setkání rodáků 
a přátel města v roce 2010. 

-S.G.-

Knihovna Vladimíra Holana pro vás bude 
otevřena ještě ve čtvrtek 20. 12. do 17 hod. In-
formační centrum s expozicemi na zámku je 
možné navštívit také do čtvrtka 20. 12. Kul-
turní a společenské středisko se s vámi roz-
loučí na Masarykově náměstí akcí Vánoční 
jarmark a  na stejném místě také společně 
přivítáme Nový rok 1. 1. 2019 v 19 hod. no-

voročním ohňostrojem. A pozor! Reprezen-
tační ples města chystáme již 19. 1. v sále So-
kolovny. Uslyšíte mladoboleslavskou dívčí 
kapelu Lucky-Mo-Ve. Nezapomeňte si 
včas zakoupit vstupenky, v prodeji jsou již  
od 3. 12. Městská kulturní zařízení Bělá 
pod Bezdězem vám přejí krásné Vánoce 
a pohodový vstup do roku 2019. 
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spOlečensKÁ rUbriKa - Z KUltUrníHO Dění

MUZEJNí KAVÁRNA: ZDObENí  
PERNíčKů
Čtvrtek 6. 12. od 17 hod., vstupné: 30 Kč.
V Muzeu Podbezdězí si tentokrát ve tvo-
řivé muzejní kavárně můžete pod vedením 
Mgr. Ivany Sýkorové vyzkoušet zdobení 

perníčků. Nachystány pro vás budou per-
níčky i s polevou a vítáni jsou začátečníci 
i pokročilí v tomto umění. Doporučujeme 
si s sebou vzít zástěru či staré triko pro 
případné zašpinění.

HUDEbNí RECITÁL FRANTIŠKA 
VLčKA A MARTINA VLčKA: POJĎTE, 
PŘISEDNĚTE SI… KE SPOLEčNéMU 
ZPíVÁNí - OPĚT VE VÁNOčNíM PO-
JETí
Pátek 14. 12. od 18 hod., vstupné: 50 Kč.

Pražský písničkář Franta Vlček začal v 80. 
letech u  tradičních trampských písní. 

Ve své tvorbě je ovlivněn začátky blues 
a swingu v české hudbě, kterých se drží 
dodnes. Od 90. let inklinuje spíše k hu-
morným písničkám.
Spojením s citlivým zpěvem syna Martina 
se v poslední době jeho dosavadní reper-
toár rozrostl o další písně, které vzbudily 
zájem a staly se impulsem k jejich společ-
nému účinkování. 

MŠE SVATÁ V  ZÁMECKé KAPLI  
SV. JOSEFA
Pátek 14. 12. od 16.30

Pravidelná mše svatá v  zámecké kapli  
sv. Josefa bude sloužena v pátek 14. 12. 
od 16.30. 

MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. VÁCLAVA
Pátek 28. 12. od 16.30
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře v Bělé pod 
Bezdězem bude sloužena v pátek 28. 12. 
od 16.30.

bOHUMIL DEJMEK: REVOLUčNí 
UDÁLOSTI V KVĚTNU 1945 V bĚLé 
POD bEZDĚZEM
U  příležitosti 
70. výročí konce 
2. světové války 
vydalo Muzeum 
Podbezdězí au-
tentické vzpo-
mínky učitele Bo-
humila Dejmka 
(1898 – 1979) 
na průběh konce 
války v Bělé. Za-
koupit je můžete na pokladně Muzea Pod-
bezdězí 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

9. 12. uplyne 5 let od úmrtí pana fará-
ře, Jana Nepomuka Jiřiště. Připomeňte 
si, prosím, s láskou a úctou památku jeho 
poslání i života. 

Děkuje, Jan Sýkora

Dne 21. 12. uplyne již celý rok, co nás 
navždy opustila paní Jana Kosová. Kdo 
jste ji znali, vzpomeňte společně s námi. 

S láskou vzpomínají maminka,  
dcery Michaela a Jana a sourozenci 

Ladislav a Miluše s rodinami.

Dne 23. 12. uplyne již šest let od úmr-
tí mé manželky, naší maminky a babič-
ky, paní Evy Vedejové. Kdo jste ji znali 
a měli rádi, vzpomeňte, prosím, s námi.

Vzpomínají manžel Ivan a děti 
s rodinami.

Dne 27. 12. uplyne 19 let, kdy navždy 
odešel pan Jiří Porš. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Manželka a děti s rodinami

Dne 30. 12. uplyne 23 let od úmrtí pana 
Josefa Najmana, řidiče ČSAD Bělá pod 
Bezdězem. V  letošním roce by oslavil 
88. narozeniny. Jeho manželka Zdeňka 
se s námi rozloučila 9. 8., měsíc po  svých  
88. narozeninách. Kdo jste je znali, vzpo-
meňte si s námi. 

Rodiny Vovčákova, Najmanova 
a Pleskačova

Vzpomínky Poděkování
Tímto bych chtěla moc poděkovat všem, kte-
ří se přišli naposledy rozloučit s  mým drahým 
manželem, tatínkem, dědečkem, pradědečkem 
a strýcem, panem Antonínem Stránským. 

Manželka Dagmar a děti s rodinami

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní sta-
rostce Jitce Tošovské a  paní Daně Vandlíčkové 
za příjemnou návštěvu, za dárek a  gratulaci 
k mému životnímu jubileu.

Nováková Marie

Muzeum Podbezdězí v prosinci
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Ze spOrtU a spOlKOvÉ činnOsti

PODZIM VE SVORNOSTI

Rybáři bilancovali

Také v  poslední čtvrtině roku 2018 jsme 
zažili spoustu dobrodružství a podíleli se 
na různých akcích.
Během září a října se uskutečnily výpravy 
světlušek, vlčat i  skautů. Vlčata (chlapci 
6-10 let) se vydala po stopách svatého 
Václava do Staré Boleslavi, dozvěděla se 
různé zajímavosti od milé paní průvod-
kyně v chrámu, u jehož vrat byl tento svě-
tec zavražděn, dále si kluci zahráli spoustu 
her, sami – pod dozorem – si připravili 
oběd a  ani ubytování v  junáckém srubu 
v  Brandýse n. L., kde se nachází i  tělo-
cvična, nemělo chybu.
Světlušky (dívky 6-10 let) zůstaly na „do-
mácí půdě“ – v bělské klubovně – a užily 
si strašidelnou výpravu. Hrály různé hry, 

dokonce se snažily překonat samy sebe na 
noční bojovce a nechybělo ani promítání 
strašidelného filmu.
Skauti a  skautky (dívky a  chlapci 11-14 
let) zažili aktivit hned několik, např. výlet 
do Prahy do Poštovního muzea na skaut-
skou výstavu Pošli to dál spojenou i s pu-

továním po hlavním městě. Tato akce totiž 
připomněla netradiční a  velmi zásluž-
nou práci a pomoc junáků v době vzniku 
naší republiky, kdy čelní představitelé 
nově vzniklého státu nedůvěřovali císař-
ské poště, a proto požádali členy Junáka, 
aby osobně doručovali důležité zásilky čs. 
politikům. Ještě neplnoletí junáci (dívky 
i chlapci) ve dne i v noci sloužili nové re-
publice, každý podle svých možností, do 
doby, než vznikla čs. pošta.
Přímo v den výročí 100. založení repub-
liky 28. 10. se roveři a  rangers (dívky 
a  chlapci 14-18 let) zúčastnili slavnost-
ního aktu na bělském náměstí, kde stáli 
jen v  krojích čestnou stráž u  pomníku 
legionáře. Počasí bylo až nezvykle ne-
příznivé, lilo jak z  konve, naštěstí junáci  
nejsou z cukru a zvládli to.
Nezapomněli jsme ani slavnostně zavřít 
Březinskou studánku. Téměř tři desítky 
dětí uklidily okolí studánky, opekly si 
buřty a zahrály si různé venkovní hry.
Pokračujeme i ve zvelebení našich klubo-
ven na Střeláku a těšíme se na příjezd bet-
lémského světla v sobotu 22. 12.
Na závěr chceme poděkovat všem našim 
příznivcům, rodičům dětí, samozřejmě 
i  sponzorům, jmenovitě představitelům 
města Bělá pod Bezdězem, firmě Jaroslav 
Cankař a syn ATMOS, Lesy Bělá p. Bezd., 
MKZ Bělá p. Bezd.
A do nového roku vám všem přejeme jen 
to dobré.

Jerry

V letošním roce uspořádala MO ČRS něko-
lik akcí pro malé i velké rybáře. V dubnu se 
uskutečnil 11. ročník „Bělského kapra“; jde 
o veřejné závody pro všechny věkové katego-
rie, kterých se zúčastnilo 56 rybářů.
V  květnu jsme uspořádali závody pro děti 
a mládež „O pohár předsedy SÚS“. Ty pro-
běhly pod záštitou Středočeského kraje 
a SÚS. Zúčastnilo se jich 112 dětí a 8 mlá-
dežníků z 22 organizací 4 územních svazů. 
Velkého úspěchu dosáhl člen naší MO Jo-
náš Lingler, který obsadil v  kategorii dětí 
výborné druhé místo. Následovaly závody 
pouze pro členy naší MO, účast byla tradič-
ních 35 lovících. Nejvíce ryb nachytal a tím 
vybojoval první příčku Jakub Tošovský. 
V červnu proběhly dětské rybářské závody 
pro děti do 15 let. V  konkurenci 83 lovců 
zvítězil Dušan Hýbner ml. Po závodech ná-
sledoval „Dětský den se Slonem“. Již tradiční 
zábavné odpoledne, dovednostní soutěže, 
hry a  doprovodný program navštívilo 200 
dětí v doprovodu rodičů. V rámci projektu 
SÚS „Ve vodě nežijí jen vodníci“ jsme ke 
konci školního roku připravili naučně vzdě-
lávací dopoledne pro 74 žáků tří tříd ZŠ.
Všechny akce, které v  letošním roce pro-
běhly, můžeme hodnotit kladně. S blížícím 
se závěrem roku nám dovolte, abychom 
touto cestou poděkovali všem sponzorům. 
S vaší pomocí je naše práce snazší. Děkujeme 

a věříme, že nám i nadále zachováte přízeň.  
Velký dík patří též bývalému vedení města, 
zejména paní Jitce Tošovské za osobní účast 
a  pomoc při pořádaných akcích a  za vždy 
vstřícný přístup a kladné řešení našich pro-
blémů. 
Všem přátelům od vody přejeme v následují-
cím roce pevné zdraví a hodně úspěchů. 
Petrův zdar!

Výbor MO ČRS

PROSINEC, ČAS BILANCOVÁNÍ 

Turistika - advent a  čas Vánoc v  TPD Bělá 
pod Bezdězem 

Sobota 8. 12. 
Vánoce v muzeu česká Lípa
Vlakový výlet. Pozor, změna jízdních řádů! 
Odjezd Bělá, město: 9.47.

čtvrtek 13. 12. 
Výroční schůze Tajemství z. s. 
Oddíly vlastivědy i turistiky.
Od 16.30 v Komorním sále MKZ na náměstí, 
od 17.00 cestopisná beseda „Toulky s TPD“. 
Pořad plný nádherných snímků z cest v zemi 
české i  německé, podbarvené příjemnou 
hudbou. 

Pondělí 24. 12. 
Vánoce v lese 
Sraz v 9.30 u České brány.

Novoroční větrání hlav 
Úterý 1. 1. 
Sraz v 9.30 u České brány. S sebou: hlt červe-
ného vína, hrneček, buřta. Poté posezení na 
základně. Tradiční čočkovka. Zapojení do ce-
lostátní akce Novoroční čtyřlístek.

Sobota 5. 1. 
PŘIPRAVUJEME
Zájezd - betlémy Lužických hor 
Rumburk: soukromý betlém J. Blažka. Jiří-
kov: stálá expozice betlemářství Mikulášo-
vice, kostel sv. Mikuláše - kostelní betlém. 
Odjezd autobusů: MB, Bondy: 7.45, Bělá, 
hala: 8.00, Doksy 8.20. 
Občerstvení bude. 

Rád bych vám všem poslal přání klidných 
Vánoc v kruhu těch, které máte rádi, a k no-
vému roku si popřejeme na našich akcích. 

Horský vůdce

TAJEMSTVÍ

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DVOREČEK
V NEDĚLI 16. 12., 10-16 HOD.

Letos opět, jako po minulé roky, připra-
vujeme pro veřejnost Vánoční dvoreček. 
Pro malé i velké budou připravené tvořivé 
aktivity, jako je výroba vánočních hvězdi-
ček a jiných ozdob ze skleněných korálků, 
výroba náušnic a náramků, zdobení per-
níčků apod. Akce bude doprovázena hud-
bou. Již tradičně nebude chybět ani ob-
čerstvení, ani prodej vánočních dekorací 
a dárků. 

Přijměte proto naše srdečné pozvání. 
Sbor Bratrské jednoty baptistů

v Bělé pod Bezdězem 
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Masarykovo náměstí 85, Bělá pod Bezdězem kontakt: Aneta Kriššáková +420 724 730 295

Motání  svíček ze včelího vosku

Vánoční příběh pro děti

Pečení perníčků

Prodej vánočních předmětů  a dárků

Živá hudba

 BJB Bělá pod Bezdězem si Vás dovoluje pozvat na:

 Vánoční dvoreček
16.prosince 2018 od 10 do 16 hodin

    Program:
 

      Výroba  hvězdiček z foukaného skla

      Lovení sladkých  kapříků pro děti

      Tvoření vánočních přání

      Výroba náušnic a šperků

      Grilování

Přijďte se zamyslet nad skutečným smyslem Vánoc,
zažít adventní atmosféru, vyrobit si vánoční dekoraci  a prožít společně krásný čas.

Koupím Vaši nemovitost 
v okolí Bělé pod Bezdězem 

a Mladé Boleslavi 
tel. č. 774 332 699

Vydává město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, Bělá pod Bezdězem, 294 21; IČ: 237434 Registr: MK ČR E 10915, redakční rada: Ing. Jaroslav Verner,  
Jan Sýkora, Petr Matoušek, Simona Grosová, Bc. Zdeněk Krenický; e-mail: zpravodaj@mubela.cz. Inzerci přijímáme na tel. č. 326 700 911,  

uzávěrka vždy 15. v měsíci. Náklad: 2000 ks, ročník 42, tisk: MS Polygrafie s.r.o. Zpravodaj na internetu: www.mubela.cz, www.mkzbela.cz
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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 

16. 12. 2018
10.00 – 16.00

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

plný vůní, chutí a setkávání...

VÁNOČNÍ 
JARMAREČEK

Uzávěrka lednového čísla je již 10. 12. 2018.


