Z města a MĚSTSKÉHO ÚŘADU - DĚNÍ VE MĚSTĚ  - ADVENT SE
BLÍŽÍ - z kulturního dění  - ze  sportu  a spolkové  činnosti
Vážení spoluobčané, milí běláci,
do konce letošního kalendářního roku zbývají
pro jednoho ještě a pro druhého pouze dva
měsíce. Mnohé chceme ještě stihnout, ale vše
stihnout již reálné není. Za ohlédnutí se zpět
i za pohled do budoucna to jistě stojí.
V tomto měsíci si připomínáme třicáté výročí
„Sametové revoluce“, která zásadně změnila
politický systém našeho státu z totalitního na
demokratický a zajistila tím hospodářský růst.
Mohli bychom být všichni spokojeni, myslím
tím všechny Běláky a do Běláků počítám i obyvatele našich okolních vesnic. Hospodářská situace státu umožňuje, že naše životní úroveň
je velmi dobrá, což se projevilo mj. i v tom, že
jsme do mateřských školek mohli přijmout
všechny tříleté děti a ještě zbylo místo pro
téměř 20 dvouletých dětí. Základní škola by
mohla pojmout dalších více než 200 dětí. Děti,
mládež i dospělí mají kde trávit volný čas sportem nebo kde se zabavit. Máme kam chodit
nakupovat, a pokud v Bělé něco neseženeme,
dojezdová vzdálenost do nedalekých měst je
téměř zanedbatelná.
Také městská kasa je v dobré kondici, ale přesto
jak vy doma, tak i my na radnici musíme myslet i na roky budoucí. Věřím, že se bude i nadále dařit hospodářství, a tím i nám všem Bělákům. Přesto se musíme chovat k majetku

i penězům zodpovědně. Svěřený majetek musíme udržovat, opravovat a snažit se snižovat
provozní náklady. Podobně to musí být i s investicemi. Naše investice do majetku by měly
být, pokud je to možné, takové, aby nezvyšovaly náklady na provoz. Hlavně toto jsem si
uvědomoval při rozhodování se o dalších hlavních investicích města, jako je vrácení družiny
do budovy školy v Tyršově ulici. Pochopitelně
do nových heren vybudovaných v prostorách
nevyužívaných pro výuku základní školy.
Chystáme se také pokračovat v oživení našeho zámku. Investici chceme hradit pomocí
„norských fondů“. Vzniknout by měly kromě
veřejných prostor i 3 městské byty, které budou sloužit jako zdroj příjmů města. Vložením pozemků na Vrchbělé do společnosti
„Bělská investiční“ jsme zajistili, že výstavbu
bytů a zasíťování parcel pro individuální výstavbu nebude muset financovat město. Takovéto hospodaření nám umožní více se věnovat
opravám místních komunikací a chodníků.
Některé opravy již probíhají a v novém roce
v tom budeme i nadále pokračovat.
Hezký předposlední měsíc roku 2019 vám
přeje
Ing. Jaroslav Verner,
starosta města
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Ve Výstavním sále MKZ
POSLEDNÍ TEČKA
Výstava výtvarných prací
Jaroslava Weigela
1. – 26. 11.
Pátek 1. 11.
POSLEDNÍ TEČKA
Vernisáž výstavy
Ve Výstavním sále MKZ
od 18.30 hod.
Zahájení divadelního festivalu
Tréglova Bělá
KOMEDIA FINITA
V Komorním sále MKZ
od 19.30 hod.
Sobota 23. 11.
BĚLÁ MARKET VÁNOCE
V IC na zámku od 14 do 18 hod.
PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE 1. 12.
DÍLNA – VÁNOCE ZE SENA
V IC na zámku od 13 hod.
PERNÍKOVÉ VÁNOCE
Vernisáž Vánoční výstavy
Ve Výstavním sále MKZ od 16 hod.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí od 17 hod.
ADVENTNÍ KONCERT
Skupina Brasstet z Třeboně
Předvánoční skladby provázené
mluveným slovem
V kostele Povýšení sv. Kříže
od 18 hod.
Vstupné dobrovolné
6. 12.
ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ ZA
MIKULÁŠEM
V IC na zámku od 17, 18 a 19 hod.
Vstupenky k prodeji na zámku
Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu 
Z jednání rady města
Pronájem občerstvení

Hospodaření města

Rada města doporučila zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 6/2019. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku
218.679,2,- Kč na 100.615.864,59,- Kč, výdajová část rozpočtu se ponižuje o částku
1.000.407,80,- Kč na 138.217.521,20, Kč. Výdaje převyšují příjmy o 37.601.656,61,- Kč.
Rada města také doporučila zastupitelstvu města schválit stav plnění rozpočtu města k 31. 8. 2019: Příjmy ve výši
64 686 232,77,- Kč, výdaje 49 965 629,76,- Kč.

Rozšíření kamerového systému

Rada města schválila záměr „Rozšíření
a rekonstrukce MDKS“ a zároveň schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rozšíření a rekonstrukce MDKS“ v rámci 3. kola
programu „Podpora bezpečnosti v obcích
v souvislosti s migrací“ na léta 2019 až 2020
vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR.

Rada města schválila uzavření nájemní
smlouvy na pronájem areálu občerstvení
„Věchýtek“ čp. 515, ulice Kuřívodská, Bělá
pod Bezdězem (prostory sloužící podnikání o výměře 91 m², terasa o výměře
67 m² a pozemek o výměře 676 m²), za účelem provozování občerstvení za nájemné ve
výši 35.000,- Kč/rok s platností od 1. 5. 2020
na dobu určitou do 31. 12. 2024 s firmou
ORRE, s. r. o., Bělá pod Bezdězem.

Údržba vzrostlé zeleně

Rada města dle návrhu komise životního
prostředí neodsouhlasila kácení 3 ks bříz
bělokorých v areálu městského koupaliště
a odsouhlasila kácení uvedených dřevin
v lokalitách Horka, Březinka, Háječek a Nad
Stadionem.

Zpracování projektové dokumentace
na sběrný dvůr

Rada města rozhodla, že nejvýhodnější nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku „Sběrný
dvůr a re-us centrum Bělá pod Bezdězem – zpracování projektové dokumentace“, zadávanou jako zakázka malého roz-

sahu, je nabídka uchazeče BKN, spol. s r. o.,
Vysoké Mýto, IČ: 15028909, s nabídkovou
cenou 1.557.000 Kč bez DPH, a zároveň
schválila znění smlouvy o dílo.

Bělské balónové hemžení

Rada města doporučila Zastupitelstvu
města Bělá pod Bezdězem schválit neinvestiční dotaci z rozpočtu města Bělá pod
Bezdězem ve výši 213.000,- Kč na částečné
pokrytí nákladů spojených s propagací a organizací akce „Bělské balónové hemžení“
včetně nákladů za plyn pro provoz horkovzdušných balónů.

Zápis komise životního prostředí

Rada města vzala na vědomí zápis komise
ŽP s přípravou záměru na svoz separovaného odpadu dům od domu. V návaznosti
na tento záměr se musí připravit úprava
obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ

Chraňte domov i sebe
Vážení občané, přátelé!
Dovolte mi, abych vás touto cestou informoval o problému, na který nás upozornil
Hasičský záchranný sbor České republiky.
Z dlouholetého sledování požárů v České
republice vyplynulo, že v českých domácnostech dochází každý rok k více než tisícovce požárů, při nichž umírají desítky lidí
a stovky jsou zraněny. Jen v loňském roce
došlo k 1700 požárům rodinných domů, zemřelo při nich 30 lidí, 238 jich bylo zraněno
a škody způsobené požáry přesáhly 286 milionů korun. Jednotky požární ochrany vyjížděly k požárům domácností každý den.
Hasiči proto připravili informační kampaň,
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v níž ve spolupráci se všemi starosty a starostkami obcí na území České republiky cílí
na jednotlivé domácnosti.
Smyslem této informační kampaně je prostřednictvím obcí a starostů preventivně působit na spoluobčany ve snaze snížit počet
obětí a výši škody na majetku při požárech.
Pomoci k tomu má právě Bezpečnostní desatero požární ochrany, které vám s tímto
dopisem přikládám.
Každý z vás si musí uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru nese pouze
on sám, nikoli stát nebo hasiči.
Ing. Jaroslav Verner

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Výsledky minisoutěže
z výstavního sálu
K již ukončené výstavě fotografií „Cesta
poznání“ jste měli možnost zúčastnit se
také hádankové soutěže. Co že je tedy účelem předmětu na obrázku?

Jedná se o necelých 23 cm dlouhý,
cca 1 cm široký bambusový předmět, který
byl zakoupen v Kambodži. Svým vzhledem připomíná jehlu možná na tkaní, ale
nenechme se zmást. Je to důmyslně vyrobený hudební nástroj, tzv. brumle. Předmět se pevně vloží mezi rty a palcem se
brnká o jeho konec, čímž dochází k vibrování pružného středového jazýčku, který
vytváří charakteristický tón.
Takže ten z vás, který označil možnost
„hudební nástroj“, odpověděl správně
a byl zařazen do slosování o ústřední fotografii z výstavy.
Soutěže se zúčastnilo 27 tipujících, správných odpovědí se sešlo 12 a fotografie beduína putuje ke šťastnému výherci.

Vánoční setkání
seniorů
Vánoční setkání seniorů se stalo již
tradicí a velice nás těší, že se každý rok
setkáváme v hojném počtu a společně
strávíme příjemné odpoledne. Letos
jsme neúmyslně vynechali jarní výlet, proto bychom chtěli tuto skutečnost vykompenzovat vylepšením vánočního setkání. Letos se tedy nově
setkáme 10. 12. v 15 hod. v místní
sokolovně, kde bude jistě příjemnější
posezení s možností občerstvení a dostatečného prostoru pro tanec. Připravujeme pro vás odpoledne, kde se budete moci setkat s přáteli, zazpívat si
i zatancovat. K tanci i poslechu zahraje
oblíbené Duo Galaxie. Svozy z příměstských částí budou zajištěny. Bližší
informace najdete v prosincovém čísle
Zpravodaje. Těšíme se na vás.
Pracovnice Správního odboru
a MKZ
I běžný pracovní den přináší řadu
malicherných nepříjemností. O tom
se přesvědčil i starosta Bělé pod
Bezdězem Ing. Jaroslav Verner. Dne
27. srpna na služební cestě, se stal
účastníkem drobné dopravní nehody.
Vozidlo je pojištěné, bylo opraveno
a městu tak vznikla povinnost spoluúčasti. Tu na sebe vzal starosta Verner
a tento obnos uhradil v hotovosti.

ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ
ZA MIKULÁŠEM
V pátek 6. 12. je pro vás a vaše děti
opět připraveno 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 jsou v prodeji 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
ve čtvrtek 5. 12. a v pátek 6. 12. během
dne, nebo přímo u pokladny těsně
před akcí.

Ze Základní školy
Cena kakaa překvapila

Letošní ročník Výstavy na stromech s názvem Cena kakaa zavedl naše žáky i návštěvníky parku na Masarykově náměstí do
Afriky, konkrétně do Ghany a Pobřeží slonoviny. Zde jsou plantáže na pěstování kakaa, které je hlavní surovinou pro výrobu
čokolády a dalších sladkých pochoutek. Co
však chutná poněkud hořce, jsou podmínky,
za jakých je kakao pěstováno a sklízeno.
Pomocí plakátů se mohli všichni přesvědčit,
že na pro nás dostupné pamlsky pracují děti
za nepřijatelných podmínek, že rodiče je nemohou posílat do škol ani k lékaři. Mnohem
lépe jsou na tom pěstitelé ve fairtradových
družstvech, kteří takové problémy neřeší

a mohou děti posílat do školy a pěstovat
kakao ekologicky, a přitom výhodně. Pro
žáky naší základní školy jsme navíc připravili kvíz s otázkami, jejichž odpovědi si museli vyhledat na plakátech. Při tomto čtení se
dozvěděli mnoho o životě svých vrstevníků
v úplně jiných podmínkách a zamysleli se
nad jejich osudy. Navíc zjistili, že i oni mohou koupí fairtradových výrobků pomoci
bojovat proti chudobě a vykořisťování, kvůli
kterým jinak chuť čokolády v ústech hořkne.

Netopýr si mlaskal

Učitelé přírodovědných předmětů mají to
ohromné štěstí, že mohou zpestřit výuku
pokusy či ukázkami. Letos jsme si výuku
přírodopisu v sedmém ročníku zpříjemnili
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seznámením s živým netopýrem rezavým.
Přivezla nám ho představit Bc. Romana
Böhmová, spolupracovnice organizace ČESON (Česká společnost pro ochranu netopýrů). Po krátkém teoretickém úvodu došlo
na fotografické ukázky jednotlivých druhů
netopýrů a kaloňů. Žáci se seznámili s nebezpečnými mýty, které tyto noční savce
provázejí. Dotkli jsme se i ochrany a životního cyklu našich netopýrů. Vrcholem přednášky bylo blízké setkání s ochočeným handicapovaným netopýrem rezavým, kterému
panička říká Nyctalus. Zraněný Nyctalus
byl kdysi předán do záchranné stanice. Sice
se po úrazu uzdravil, ale už nedokáže létat
a v přírodě by zemřel. Proto byl ochočen
a výměnou za chutné červíky se jezdí ukazovat po školách. I naši žáci si ho mohli prohlédnout a poslechnout, jak si při krmení
spokojeně mlaská.
Školákům se program moc líbil a už se těší
na další, který nás čeká v listopadu. Seznámíme se při něm s československým vlčákem jako přímým potomkem divokého
vlka.
Ing. Pavlína Cankařová

Třicet let od sametu
Listopad roku 1989 začal ve znamení oslav 72. výročí VŘSR a také Měsíce československo-sovětského přátelství - Rudé
právo informuje o kanonizaci (svatořečení) Anežky České 12. listopadu - do Prahy zavítal americký zpěvák Ray Charles - je ohlášena schůzka Gorbačov a Bush - ministr národní obrany Milán Václavík vydal rozkaz k vypálení 20 dělostřeleckých salv v Praze i Bratislavě dne 6. 11. ve 20.00 k uctění „největší dějinné události“ VŘSR - na Albertov svolalo
Nezávislé studentské sdružení STUHA na 17. listopad pietní akci k 50. výročí uzavření vysokých škol nacisty...

LISTOPAD

... a tím to všechno začalo. Opojných několik týdnů plných napětí a vůně tolik chtěné svobody. Měsíců, které změnily politickou mapu tehdejší ČSSR, hodin, kdy nebyl čas spát, protože se muselo cyklostylovat, kilometrů, které dobrovolníci
rozvážející informace najezdili na trati Praha - libovolná
obec v ČSSR, týdny, kdy se stálo na náměsti a zvonilo klíči...
I když mimo Prahu se skoro tři, čtyři dny vlastně „nic nedělo“, přesto
i sem postupně pronikly informace o konci vlády jedné strany.
Když jsem hledal člověka pro listopadový rozhovor, chtěl jsem
někoho, kdo zákládal místní odbočku OF (Občanské fórum).
Z více stran jsem dostal doporučení na dětského lékaře pana Milana
Hesouna. Protože mám dvě dcery, které k němu při svých neduzích
docházejí, ta informace mě překvapila. Neuměl jsem si představit
tohohle vlídného pana doktora s laskavým hlasem a přátelským
úsměvem v té divoké době. Tak jsem se za ním vypravil.
Pane doktore, vy pocházíte z Bělé, nebo z Doks?
Já jsem původem z Prahy, ale vzal jsem si ženu z Doks. Začal jsem
pracovat v nemocnici v Mladé Boleslavi u pana primáře Nováka
na dětském. A když se uvolnil obvod, tak jsem nastoupil do Bělé.
A kde vás zastihl listopad 89?
To už jsem pracoval v Bělé. Ale my se s manželkou účastnili v roce
1989 i dalších akcí, demonstrací a setkání. A sedmnáctého listopadu jsem zavřel ordinaci a vyrazili jsme se ženou do Prahy na ohlášenou demonstraci na Albertov.
Vy jste dokonce přímý účastník?
Ano. A díky tomu, že jsme z Albertova šli na konci toho průvodu, tak když VB pod Vyšehradem průvod otočila, my se ocitli
v předních řadách. A tak jsme došli až na Národní třídu. Díky bohu
jsme žádnou ránu neslízli. V tom jsme měli štěstí. Atmosféra v průvodu byla neuvěřitelná. Spali jsme tehdy u babičky a mysleli, že to
je tak na dvě hodiny. Začátek byl asi v 16.00. A domů jsme se dostali
skoro až k půlnoci. Mně to nedalo, vzal jsem vůz a jel zpátky na Národní, kde se večer okolo osmé odehrál ten masakr. A tam - světe
div se - Národní třída byla uklizená, osvětlená, tramvaje jezdily,
lidi chodili. Jako by se nic nestalo. No a od té chvíle jsme pak jezdili každodenně do Prahy. Brali jsme s sebou i další lidi. A vlastně,
aniž bych si to uvědomil, začal jsem vozit informace o tom, co se

v Praze děje. Praha vřela daleko víc, tady se takřka nic nedělo.
Pane doktore, jak to bylo s tím OF v roce 1989? Tedy myslím
s OF v Bělé pod Bezdězem.
Já jsem byl hrozně rád, že se daří přenášet ty myšlenky sem,
do kraje mimo hlavní město. Bylo cítit obrovské uvolnění řady lidí.
Na druhou stranu některé z nedávno vlivných osobností prožívaly
i chvíle nejistoty a strachu. Patrně si představovali, jak by oni zatočili s námi. Ovšem Václav Havel byl tolerantní člověk, humanista. Takže se nikomu nic nestalo. Setkání probíhala v kině, potom
také v sokolovně. V místním OF mezi nejaktivnější patřili pánové
Hartman, pan učitel Lauerman, pan Chadalík, Pepa Hudera a další
a trochu já. Šlo hlavně o to, přenášet čerstvé informace sem na venkov. Víte, já byl hlavně šťastný za naše rodiče, že se dočkali konce
režimu, který vypadal na první pohled neporazitelný. Byla v tom
určitá satisfakce za příkoří, které někteří členové, potažmo celá rodina musela snášet.
Pane doktore, děkuji za rozhovor.
-mat-

Připomenout 17. listopad si můžete setkáním
v bývalém bělském kině 13. 11. od 17.00 v pořadu
PO TŘICETI LETECH a v Komorním sále MKZ
22. 11. od 19.30 v pásmu Divadýlka na dlani
30 LET OD SAMETU aneb Kabaret Plyšák.
Příště Havel na hrad...

Vaše příspěvky, postřehy, či fotografie k tomuto tématu
prosím zasílejte na emailovou adresu redakce: zpravodaj@mubela.cz a označte je heslem SAMET
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
TRÉGLOVA BĚLÁ
Program
Pátek 1. 11.
Commedia finita
Úsměvné vyprávění o Emě Destinnové
Divadelní společnost Karla Soukupa, Švihov
Sobota 2. 11.
Když se zhasne
Situační komedie
Divadlo za oponou,
Kutná Hora
Pátek 8. 11.
Homeless
Hořká business comedy
Nezávislá divadelní
scéna SemTamFór,
Slavičín
Sobota 9. 11.
Tři Grácie
z umakartu
Hořká komedie ze současnosti
DS Maska při TJ Sokol,
Česká Skalice
Pátek 15. 11.
Do kalhot
Divadlo jednoho herce
Broukovcovo Kamdivadlo, Česká Kamenice
Sobota 16. 11.
Kauza Médeia
Tragikomedie
Divadlo Exil, Pardubice
Pátek 22. 11.
Třicet let od sametu
Komponovaný vzpomínkový večer
Divadýlko na dlani Mladá Boleslav
Sobota 23. 11.
Prázdniny snů
Situační komedie
DS Tyl Bakov nad Jizerou
Pátek 29. 11.
(f)Racek
Komedie o smutných
věcech
Divadýlko na dlani
Mladá Boleslav
Sobota 30. 11.
Vávra
Komedie
Divadýlko na dlani
Mladá Boleslav
rezervace možné na www.mkzbela.cz

vstupenky již v prodeji
v knihovně Vl. Holana

INFORMAČNÍ CENTRUM s expozicemi
NA ZÁMKU
Tvořivá dílna – hvězda ze sena
Neděle 1. 12. od 13. hod.
Zveme vás srdečně na nedělní dílničku do zámeckého Infocentra. Tentokrát budeme za pomoci nám již dobře
známé lektorky Jany Císařové vyrábět ze sena vánoční dekorace a hvězdy.
Začínáme v jednu hodinu odpolední.
Vstupné je 50 Kč.
Upozorňujeme, že účast na dílničce je
možné si rezervovat na našem webu.
Maximální počet účastníků je 15.
Těšíme se na vás.

PERNÍKOVÉ VÁNOCE
PERNÍKOVÉ VÁNOCE
Vernisáž ve Výstavním sále MKZ
od 16 hod.
Svou účast přislíbila autorka vystavených perníků PhDr. Dana Holmanová
a její host, historik PaedDr. Jan Luštinec, který působil přes 40 let jako
ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici. Výstava nám přiblíží historii perníkářství a navodí vánoční atmosféru.
ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí od 17 hod.
Provází trio trubačů skupiny Brasstet.
Při rozsvícení stromu nepřijdete ani
o vánoční světlo, které opět přinesou
andělé od stromu. Nezapomeňte tedy

na svíčky nebo lépe lucerničky, ať si
kousek pohody můžete odnést i do
svých domovů.
ADVENTNÍ KONCERT
V kostele Povýšení sv. Kříže od 18 hod.
Skupinu Brasstet z Třeboně jste mohli
vidět a slyšet při loňském výročí založení republiky. Tentokrát vám nabídnou předvánoční skladby baroka a klasicismu, ale i světové vánoční písně
v netradičních úpravách. To vše provázené mluveným slovem.
Vstupné dobrovolné

Zámecký klubík má nový prostor
V sobotu 12. 10. ve 13 hod. jsme probudili k životu další kousek našeho zámku.
V bývalém bytě v přízemí jižního paláce
město upravilo prostor pro tvoření Zámeckého klubíku, nového projektu MKZ.
Díky grantové podpoře ŠKODA AUTO
byl Klubík zařízen novou kuchyňkou
a dalším vybavením nejen pro tvoření, ale
také pro pohodlné debatování „klubovníků“. Zahajovací Malovací dílnu vedla
milá a všestranná lektorka, malířka a zpěvačka Milli Janatková. Stoly se brzy zaplnily čtvrtkami, na nichž děti i dospělí
malovali barevné obrázky, které prázdné
stěny nového Klubíku vyzdobí. Na závěr
Milli zazpívala v kapli svatého Josefa. Děkujeme všem milým tvůrcům, zástupcům
města i nadačnímu fondu ŠKODA AUTO
za účast a podporu.
Za MKZ Marcela
5

Milé dámy, milé děti,
v měsíci listopadu se budeme v Zámeckém klubíku už připravovat na advent.
Z drátku si vyrobíme svícny, z keramiky
andělíčky a nezapomeneme ani na vánoční věnec na dveře. Klub pro ženy
začíná vždy v úterý od osmnácti hodin
a pro děti ve středu od patnácti hodin.
Program můžete pohodlně sledovat na
webových stránkách MKZ nebo
na facebooku.
Marcela
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč.

Z kulturního dění
Muzeum Podbezdězí v listopadu
Muzeum Podbezdězí pořádá v listopadu
tyto akce:
Muzejní kavárna:
Skleněná zvířátka
14. 11. od 17 hod.,
vstupné 30 Kč
Ve stylizované muzejní kavárně se tentokrát setkáme se sklářkou Zdeňkou Štrohalmovou, která nám u plynového kahanu
předvede výrobu originálních skleněných
zvířátek.

Přednáška: Paleontologické
poklady Podbezdězí
28. 11. od 17 hod.,
vstupné 30 Kč
Geolog Geoparku Ralsko Petr Mužák nás
seznámí se zkamenělými poklady, které
pocházejí z období, kdy bylo před dvěma
sty miliony let na Bělsku moře.

Bohumil Dejmek: Revoluční
události v květnu 1945 v Bělé
pod Bezdězem
U příležitosti
70. výročí konce
2. světové války
vydalo Muzeum
Podbezdězí autentické vzpomínky 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 kapli sv. Josefa
Pátek 8. 11. od 16.30
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli
sv. Josefa v Bělé bude sloužena v pátek
8. 11. od 16.30.

Výstavní sál mkz
Výtvarná díla Jaroslava Weigela
1. – 26. 11.
POSLEDNÍ TEČKA

Výstava výtvarných děl pana Jaroslava
Weigela, výtvarníka a dlouholetého
herce Divadla Járy Cimrmana. Výstava
nazvaná Poslední tečka je zároveň rozloučením a vzpomínkou na osobnost
spojenou s naším krajem.

Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 29. 11. od 16.30
Pravidelná mše svatá
v kostele sv. Václava při
augustiniánském klášteře v Bělé bude sloužena
v pátek 29. 11. 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

Společenská rubrika
VZPOMÍNKY
Dne 21. 10. to bylo 12 let, co nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička, paní Zdeňka
Čermáková, a dne 19. 11. tomu bude 19 let, co odešel náš tatínek, dědeček a kamarád, pan Zdeněk
Čermák.
Kdo jste je znal, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají děti s rodinami.
Dne 28. 10. uplynul rok, co nás opustil
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, Antonín Stránský.
S láskou vzpomínají manželka Dagmar,
dcera Pavla a syn Tomáš s rodinami.

Dne 7. 11. uplyne 18 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.

Dne 10. 11. uplyne dlouhých 13 let od úmrtí pana
Vratislava Hanče.
Stále vzpomínají maminka, manželka a děti
s rodinami.
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„Čas utíká a nevrací, co vzal, jen vzpomínky zůstávají dál.“
Dne 20. 11. uplyne již dlouhých 15 let, co zemřel můj
drahý strýc, pan Karel Hrubý.
Kdo jste ho znali a měli jste ho rádi, vzpomeňte, prosím, se mnou.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene neteř Jarmila.

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
TAJEMSTVÍ

Rok 2020 bude rokem 100. výročí založení
skautského hnutí v Bělé pod Bezdězem.
Hledáme proto pamětníky, bývalé
členy, současné členy nebo příznivce
skautingu, kteří by byli ochotni přispět
vzpomínkami, zapůjčením jakýchkoliv
dobových materiálů, tiskovin či fotografií spjatých s bělským skautováním
během celé jeho historie.
Nashromážděné materiály by byly, se
souhlasem majitele, vystaveny jako exponáty na připravované výstavě v bělském muzeu na zámku a jako reprodukce použity v plánované brožuře
k tomuto výročí. Fotografie a tiskoviny okopírujeme a originály vrátíme.
Hmotné exponáty (kroje, části krojů,
odznaky, knihy apod.) vystavíme v mu-

zeu a po skončení výstavy v pořádku
vrátíme. Předem děkujeme všem, kteří
nám svými příspěvky pomůžou připomenout myšlenku a historii skautingu
nejen v Bělé pod Bezdězem.
Bližší informace k tomuto projektu
podá Tomáš Rak (Buldok) na tel. 604
587 419 nebo osobně při skautských
schůzkách v klubovně Na Střelnici
317, každou středu od 17 hodin mimo
svátků a prázdnin.
Za 40. oddíl OS SVORNOST SSSČR
Milan Janura, vedoucí oddílu

Šermíři na startu sezony
Více jak 140 mladých šermířů přijelo poslední zářijový víkend do Bělé pod Bezdězem, aby zde zahájili letošní domácí kordovou sezonu účastí v již 10. ročníku turnaje

rodním turnaji kategorie U14 Babylon
Cup pokračovali naši šermíři ve finálových
umístěních. Jakub Hradský vybojoval mezi
stovkou chlapců šesti států pěkné 7. místo
a Adéla Šafránková obsadila v konkurenci
60 děvčat čtyř států výborné 5. místo.
Ve stejnou dobu v Budapešti startovala šestice našich kadetů (U17) na prvním turnaji
Evropského kadetského okruhu. Nejlépe
se z bělských, ale i českých reprezentantů
dařilo Františku Coufalovi, který v obrovské konkurenci 322 borců vyšermoval
parádní 20. místo. František svou skvělou
formu potvrdil i následující týden v Praze
na žebříčkovém turnaji juniorů (U20), kde
mezi 80 šermíři získal bronz. Zde mu výborně sekundoval Martin Novák, který při
své premiéře v této kategorii obsadil pěkné
15. místo. Mezi stejně starými děvčaty pak
skončila Anna Coufalová na 4. příčce.

Podbezdězský kord a 4. ročníku Poháru
Atmosu. Z domácích šermířů se hned
třem podařilo probojovat do elitní finálové osmičky! V nejsilněji obsazené kategorii, mezi 67 mladšími žáky, vyšermoval
výborné 6. místo Filip Korselt, Patrik Bryknar obsadil 11. a Patrik Foltýn 20. místo.
O naše dvojnásobné bělské zastoupení ve
finálové osmičce se postaraly Dominika
Nováčková s Adélou Šafránkovou. V konkurenci nejlepších českých kadetek brala
Dominika bronz a Adéla 6. místo. Poděkování patří všem partnerům bělského klubu
za podporu akce a panu místostarostovi
Janu Sýkorovi a panu zastupiteli Ing. Milanu Lomozovi za jejich milou návštěvu.

Sezona se rozjíždí a téměř každý týden až
do června 2020 startují bělští šermíři na
turnajích nejen v ČR, ale i v zahraničí. Sledujte jejich výsledky na: www.serm-bela.cz
MC

HUBERTSKÁ ZÁBAVA
Myslivecký spolek Bezděz se sídlem
v Bělé p. B. vás srdečně zve na

zábavu v sobotu 9. 11. od 20 hod.
do místní Sokolovny.

Zajištěn je zvěřinový guláš či bohatá
myslivecká tombola.
Vstupné 200 Kč. Předprodej lístků je
zajištěn v Tipsportu (Tyršova 60, B. p. B.)
nebo přímo u myslivců.

Hned další víkend v Liberci na meziná7

Turistika listopad,
měsíci mlh a prvního sněhu
… za kamna se nevejdeme, a tak vás zveme
Sobota 9. 11.
Podzim na Malešovské tvrzi
Program: procházka údolím říčky Vrchlice - exkurze do sklepení přátelského pivovaru Malešov spojená s ochutnávkou
piv - prohlídka tvrze Malešov s výkladem.
Odjezd autobusu: Bělá, sportovní hala:
8 hod., MB, rolnická škola: 8.15
Cena zájezdu bude upřesněna.
Pátek 22. 11.
Schůze na naší základně od 17 hod.
Program: přihlášky na vícedenní zájezdy
na rok 2020 - představení vánočních akcí
– výběr příspěvků na rok 2020 - zprávy
z turistiky.
Hosté vítáni.
PŘIPRAVUJEME
Sobota 30. 11.
Vánoce v Krkonoších - Poniklá
Exkurze: výroba vánočních ozdob a perel
Muzeum krkonošských řemesel a krámek
Nad Věcí.
Odjezd autobusu: MB, Bondy: 7.30, Bělá,
sportovní hala: 7.45.
Cena: 300 Kč (zahrnuje vstupy a jízdné).
Čtvrtek 5. 12. v Komorním sále MKZ
16.30 Výroční schůze TAJEMSTVÍ, z. s.
17.00 Beseda s archeologem a historikem
Ing. Pavlem Bolinou, spoluautorem knihy
„Staré cesty v krajině Středních Čech“
Hosté jsou vítáni.

Horský vůdce

TJ Sokol Bělá - házená
Zápasy v Městské
sportovní hale

TURNAJ STARŠÍ ŽÁCI
sobota 9. 11. od 8.30
MUŽI
sobota 9. 11. od 17 hod.
TJ Sokol Bělá p. B. - Železný Brod
sobota 16. 11. od 17 hod.
TJ Sokol Bělá p. B. - ELP Jablonec B
sobota 23. 11. od 17 hod.
TJ Sokol Bělá p. B. - Sokol Chrudim
František Šindelář
sekretář házené

INZERCE

REVIZE KOTLŮ
Jiří Bakkal

Nabízím povinné revize kotlů na tuhá paliva
dle nového zákona o ovzduší za zvýhodněných
podmínek pro značky:

DAKON, BUDERUS, OPOP, VIADRUS,
ROJEK, HASS A SOHN
Telefon: 776 506 415; E-mail: bakkal@seznam.cz

TRÉGLOVA BĚLÁ 2019
1. - 30. listop adu v p átek a s ob otu
v í ce na w w w.m kzb el a.cz

SVATOMARTINSKÉ MENU
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