Z města a MĚSTSKÉHO ÚŘADU - DĚNÍ VE MĚSTĚ  - TŘICET  LET  OD
SAMETU - z kulturního dění  - ze sportu a spolkové činnosti 
Vážení spoluobčané, milí běláci,
konec roku se kvapem blíží, ale ty nejmilejší
okamžiky jsou stále ještě před námi. Narození
Ježíše Krista, čili Božímu hodu vánočnímu,
předchází Štědrý den, na který se nejvíce těší
naši nejmenší. Svátky vánoční znamenají
úsměv na dětské tváři, když se naše ratolest raduje z dárku, svátky vánoční znamenají hřejivý
pocit, kdy ze sebe odhodíme každodenní pracovní shon a trávíme tyto dny po boku svých
nejbližších, svátky vánoční vystihují asi nejlépe
slova láska, radost, klid, blízkost a spokojenost.
Nejen proto přijměte mé pozvání na rozsvícení
společného městského vánočního stromečku,
které se koná tradičně první adventní neděli,
letos tedy 1. 12. 2019 v parku na náměstí od
17 hodin. Rovněž se těším na společné setkání
při slavnostním novoročním ohňostroji, a to
ve středu, hned na Nový rok, rovněž v parku
na náměstí od 19 hodin.
Obklopujme se radostí, láskou a krásou. Neplýtvejme energií na věci zbytečné a věnujme
se především tomu, co je pro nás skutečně dů-

prosinec

ležité. Věřím, že pozitivní emoce zvítězí nad
tou negativní, věřím, že pravda a láska zvítězí
nad lží a nenávistí. Přejme si vše dobré a chovejme se k druhým tak, jak bychom si přáli,
aby se k nám chovali oni. Zachovejme si čistého ducha a svědomité svědomí. Zrcadlo
k nám posléze bude mnohem přívětivější.
Celému kolektivu městského úřadu tímto
upřímně děkuji za odvedenou práci v roce
2019, který se nám pomalu chýlí ke konci.
Milí Běláci, ať se vás v novém roce drží pevné
zdraví a nekonečná síla, ať je pro každého z vás
rok 2020 rokem úspěšným a tvořivým, ze kterého vám zůstanou nové užitečné zkušenosti
a ryze příjemné zážitky.
Přeji vám krásné, klidné, pokojné, spokojené,
srdečné, hřejivé a především požehnané sváteční dny, dostatek lásky, radosti a štěstí.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020 vám
jménem celého vedení města přeje
Jan Sýkora, místostarosta
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PERNÍKOVÉ VÁNOCE
Výstava perníkářky
PhDr. Dany Holmanové
Ve Výstavním sále MKZ,
Masarykovo nám.
do 29. 1. 2020
Pátek 6. 12.
ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ ZA
MIKULÁŠEM
v IC na zámku od 17, 18 a 19 hod.
Vstupenky k prodeji na zámku
Neděle 8. 12.
ADVENTNÍ KONCERT
Bělský farní sbor
Kostel Povýšení sv. Kříže od 18 hod.
Úterý 10. 12.
VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO SENIORY
v sokolovně od 15 hod.
Čtvrtek 12. 12.
BAROKNÍ RORATE
aneb Radostné zpěvy adventní
v Muzeu Podbezdězí od 17 hod.
Vstupné 70 Kč
Sobota 14. 12.
JAK NÁS VIDÍ ANDĚLÉ
Vánoční pohádka
v Komorním sále MKZ od 15 hod.
Vstupné 30 Kč
Neděle 15. 12.
VÁNOČNÍ JARMAREČEK
v parku na Masarykově náměstí
od 10 do 16 hod.
ADVENTNÍ KONCERT
Varhanní koncert podbezdězských
varhaníků v kostele Povýšení
sv. Kříže od 18 hod.
1. 1. 2020
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
na Masarykově náměstí od 19 hod.

foto: PPNA

Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu 
Z jednání rady města
Koupě pozemků od státu

Hospodaření města

Rada města doporučila zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 7/2019. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku
685 091,00 Kč na 101 300 955,59,- Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku
1 337 091,00 Kč na 139 624 612,20,- Kč.
Výdaje převyšují příjmy o 38 323 656,61,Kč. Současně rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit stav plnění rozpočtu města k 30. 9. 2019 - příjmy ve výši
70 765 736,25,- Kč, výdaje 56 275 443,20,- Kč.

Zámek v Bělé pod
Bezdězem
V letošním roce opět proběhly stavební
práce na bělském zámku. Jednalo se
o statické zajištění arkýře na severním
křídle, kde hrozilo jeho odtržení od budovy a zřícení do prostor nádvoří.
Díky finančnímu přispění Středočeského kraje z dotačního programu Fondu
kultury a obnovy památek se podařilo
úspěšně a v termínu stavbu dokončit
a arkýř i s hodnotnou výmalbou zachránit.
Obyvatelé Bělé tak mohou spoustu dalších let obdivovat jeho krásu a těšit se
z další opravené části zámku.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme, že uzávěrka
příspěvků do lednového
Zpravodaje je již 10. 12. 2019.

Rada města doporučila zastupitelstvu města
koupit pozemky p. č. 39/4, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 16 m2 a p. č. 53/3, ostatní
plocha, o výměře 125 m2 v k. ú. Vrchbělá od
České republiky – Ministerstva obrany za
celkovou kupní cenu ve výši 10.980,- Kč.

Průvodce po pamětihodnostech města

Rada města schválila a ukládá Městským
kulturním zařízením, příspěvková organizace, zpracování a realizaci „Průvodce po
historických pamětihodnostech města Bělá
pod Bezdězem“.

Poplatek za odpady

Rada města doporučila zastupitelstvu města
schválit poplatek za provoz a shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání

Nepřehlédněte
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vám
oznámit, že dne 9. 12. dojde k vypnutí elektrického proudu v Hlínovišti mezi zvoničkou a dětským hřištěm v čase od 8 – 14
hod., a to z důvodu zdravotně bezpečnostního řezu a pěstebních opatření dřevin.
Děkujeme za pochopení.

a odstraňování komunálního odpadu
pro rok 2020 ve výši 480,-Kč/os./rok.

Prodejna Tesco

Rada města vzala na vědomí informaci
o podání výpovědi společností Tesco Stores
ČR, a. s., na ukončení nájemní smlouvy, a to
ke dni 28. 7. 2020.

Rekonstrukce komunikací

Rada města schválila výběr dodavatele veřejné zakázky na dílo „Rekonstrukce povrchů komunikací ulic Havlíčkova a Husova
– Bělá pod Bezdězem“, společnost COLAS
CZ, a. s., včetně návrhu smlouvy o dílo s cenou: 963.481 Kč bez DPH. Celková cena díla
včetně 21 % DPH je 1.165.812 Kč.
Bc. Zdeněk Krenický,
tajemník MÚ

Provoz MÚ a pokladny
mezi vánočními svátky
Městský úřad v Bělé pod Bezdězem
oznamuje, že v pondělí 23. 12. a v pátek
27. 12. bude uzavřen.
Pokladna bude pro veřejnost otevřena
naposledy ve středu 18. 12. a znovu bude
k dispozici v pondělí 6. 1. 2020.
Krásné svátky přeje kolektiv MÚ.

TŘÍDĚNÍ ODPADU ve městě Bělá pod Bezdězem
a podnikatelé
Každý má dle zákona povinnost třídit
odpad, včetně podnikatelů.
Za původce odpadů je považována
každá právnická nebo fyzická osoba
oprávněna k podnikání, při jejíž činnosti vzniká odpad. Původci odpadů
jsou tedy i živnostníci (kadeřnice, malý
obchod, účetní, provozovatel restaurací
apod).
Původci odpadů (podnikatelé), kteří
produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou dle ustanovení
§ 17 odst. 4 zákona o odpadech na základě smlouvy s městem (obcí) využít
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů zavedených městem. Smlouva musí být písemná a musí
obsahovat vždy výše sjednané ceny za
tuto službu.
Podnikatelé mají možnost zajistit si svoz
komunálních odpadů (popelnice) buď
smluvním vztahem s městem Bělá pod
Bezdězem, kterým se zapojí do jeho systému, nebo jiným způsobem, který je
v souladu se zákonem.
Nádoby na tříděné odpady (plast, pa2

pír, sklo, tetrapak a jiné), jež jsou rozmístěny po městě Bělá pod Bezdězem,
nejsou určeny na odpad vyprodukovaný
při podnikatelské činnosti. Jsou určeny
pouze pro obyvatele města, nikoliv pro
podnikatelské subjekty.
Původcům odpadů jakožto podnikatelům nabízí město Bělá pod Bezdězem
využívat Sběrný dvůr v Mělnické ulici,
ale jen za předpokladu, že mají uzavřenou písemnou smlouvu s městem
o likvidaci komunálního odpadu.
Pokud bude původce odpadů – podnikatel využívat nádoby na tříděné odpady bez uzavřené smlouvy s městem, může mu být odborem životního
prostředí uložena pokuta až do výše
300 000 Kč.
V případě zájmu o uzavření smlouvy
nebo ohledně upřesnění podmínek můžete kontaktovat paní Kodrikovou na
tel. čísle: 326 700 910, e-mailem na:
kodrikova@mubela.cz, nebo osobně
v kanceláři OVŽP MÚ Bělá pod Bezdězem.
Děkujeme, že třídíte odpad!!!

OVŽP

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Z mateřské školy
Vážení Běláci, přátelé mateřské školy (MŠ),
ráda bych se s vámi podělila o několik informací týkajících se provozu a fungování naší
mateřské školy, místa, kde se děti poprvé setkávají s kolektivní výchovou a vzděláváním.
Nejedná se pouze o školku v ulici Velenského, ale také o budovu MŠ v ulici Pražská
a o školku v Březince.
Naše mateřská škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bělá pod
Bezdězem. Jedná se tedy o školu státní. Veškerá naše činnost podléhá zákonům a vyhláškám, které jasně upravují všechny oblasti, se
kterými se v MŠ setkáváme. Jednak je to samotné vzdělávání a výchova našich nejmenších, pak dál například personální záležitosti,
pracovněprávní vztahy, BOZP atd. a v neposlední řadě tvorba rozpočtu a vedení účetnictví příspěvkové organizace.
Vždy pro nás na prvním místě byla a bude
bezpečnost dětí a potřeba zajištění jejich
vzdělávání v mateřské škole s ohledem na
rodiny žijící v Bělé pod Bezdězem a potřebu
umístit děti do mateřské školy. Z názvu „příspěvková organizace“ jasně vyplývá, že jsme
jako škola závislí na finančních příspěvcích.
Jednu část tvoří příspěvek od státu, který pokrýval platy v rozmezí daných normativů.
Další část tvoří tzv. školné, které platí zákonní
zástupci dětí a další, velmi důležitý díl, jsou
peníze od města.
Rozpočet mateřské školy od města se za dobu
mého působení ve funkci vždy tvořil tak, že
jsem společně s vedením města zhodnotila možnosti umístění dětí ve školce, s tím
související finanční náklady na provoz MŠ
a na platy zaměstnanců, na které nezbývalo
z rozpočtu státního. Rozpočet MŠ se od roku
2012 vyvíjel takto (zaokrouhleno na tisíce):
2012 – 2.759.000,- Kč, 2013 – 3.292.000,- Kč,
2014 – 3.547.000,- Kč, 2015 – 4.801.000,- Kč,
2016 – 4.160.000,- Kč, 2017 – 4.791.000 Kč,
2018 – 4.700.000 Kč. V roce 2019 to bylo také
původně 4.700.000,- Kč s tím, že po obdržení tzv. závazných ukazatelů od státu jsme
již zhruba od února 2019 věděli, že budeme
moci více jak 1.000.000,- Kč vrátit zpět zřizovateli díky tomu, že se již letos připravovalo nové financování regionálního školství,
a škola tak obdržela vyšší rozpočet. Také došlo bohužel během dvou let ke snížení počtu
dětí, tudíž klesl počet zaměstnanců o čtyři.
Rozpočet školy vždy schvaluje dle zákona
o obcích zastupitelstvo města, kterému rozpočet předkládá rada města. Rozpočet a hospodaření je dle zákona vždy zveřejněno. Rok
2019 zde: https://www.mubela.cz/z-radnice-a-mesta/rozpocet-a-hospodareni-prispevkovych-organizaci-mesta/, účetní závěrky
zde:
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=280053.
Jednou ročně probíhá finanční audit, kte-

rým plní město povinnost kontroly našeho
účetnictví. V tomto roce mimo to proběhla
ještě kontrola Finančního výboru městského
úřadu, kontrola Kontrolního výboru městského úřadu a kontrola z Oblastního inspektorátu práce.
Rozpočet mateřské školy vždy odrážel vše, co
jsme mohli ve školce udělat, příjmy a výdaje
vždy korespondovaly a věděli jsme, na co jsou
peníze použity. Mám za děti i za jejich rodiče
opravdu radost, že během sedmi let se podařilo za nemalé spolupráce se zřizovatelem vyměnit většinu nábytku pro děti jak ve třídách,
tak v šatnách dětí, vybudovat nové úložné
prostory, nové povrchy teras, nové vstupy do
pavilonů, pořídit nové koberce, hračky, doplnit didaktické pomůcky, opravit bazének na
zahradě školy, postupně doplňovat další vybavení jak v MŠ, tak na zahradě školy.
Nadále se nám daří zachovat logopedickou
prevenci pro děti a také zřizovatel přislíbil nadále podporu kroužku pro děti ve věku 2 – 3
roky, které nenavštěvují MŠ.
I přes to, že se nyní rozpočet pro MŠ od města
sníží, přislíbil zřizovatel, že podpoří mateřskou školu ohledně udržování budov, chodníků a náročnějších oprav.
Díky šikovnosti zaměstnanců městského
úřadu a vedení města byly získány dotace.
Z evropské dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí „Instalace OZE
a snížení energetické náročnosti MŠ Bělá pod
Bezdězem“ a „Stavební úpravy a přístavba
MŠ v Bělé pod Bezdězem“, evropská dotace
z Evropského fondu pro regionální rozvoje
v rámci Regionálního operačního programu
Střední Čechy, proběhla v letech 2013 – 2014
poměrně náročná rekonstrukce mateřské
školy v ulici Velenského – byla vyměněna
okna, vchodové dveře, došlo k zateplení budov a výměně zdroje vytápění a současně byl
přistavěn nový pavilon včetně šatny, umývárny, výdejny jídla a nové prádelny a zázemí
pro pedagogický sbor. Na nádvoří školy byla
položena zámková dlažba.
V roce 2014 nechalo město Bělá pod Bezdězem vypracovat projekt „Přeměna okolí MŠ
Březinka na přírodní zahradu“. V červnu
2015 byla dotace ve výši 1,9 mil. Kč přidělena
z Operačního fondu Životní prostředí a akce
byla realizována.
Město Bělá pod Bezdězem získalo v roce
2016 dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje na projekt „Stavební úpravy
kuchyně MŠ Velenského, Bělá pod Bezdězem“. Realizací projektu došlo k modernizaci
provozu. Akce „Stavební úpravy kuchyně MŠ
Velenského, Bělá pod Bezdězem“ byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.
Škola se také snaží získat finance z jiných
zdrojů, jako jsou různé dotace, např. Podpora
3

škol formou projektů zjednodušeného vykazování nebo finance na překryv učitelek ve
třídách MŠ, kde od 1. 9. 2017 celková částka
činí přibližně 900.000,- Kč. Sponzoři věnovali mateřské škole od roku 2013 přibližně
678.000,- Kč.
Vážím si každé finanční částky, kterou máme
k dispozici, protože díky tomu můžeme stále
vylepšovat prostředí, ve kterém děti tráví poměrně hodně času. Stále máme nové nápady,
jak obohatit svoji práci, rádi zajistíme pro děti
vše, co je dostupné a smysluplné. Jen bez peněz se takové věci tvoří těžko.
Pokud by vás zajímalo cokoliv z témat, která
se týkají mateřské školy, máte možnost mne
kontaktovat osobně, jsme veřejnou institucí
a uvítám, pokud projevíte svůj zájem o preprimární školství v Bělé pod Bezdězem.
Děkuji za váš čas.
Za Mateřskou školu Bělá pod Bezdězem
Mgr. Pavlína Šertlerová, ředitelka

Šablony MŠ Bělá p. B.
Rádi bychom vám přiblížili realizaci projektu Šablony MŠ Bělá pod Bezdězem. Mateřská škola Bělá pod Bezdězem byla v období od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 realizátorem
projektu s názvem Šablony MŠ Bělá pod
Bezdězem, v rámci Výzvy č. 02_16_022
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ,
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, programové období 2014-2020. Podpořeno z prostředků Evropského sociálního
fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR. Z podpory jsme ve školním roce
2017/2018 zafinancovali ve výši 387.240 Kč
personální podporu - chůvu k předškolním
pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Podpořili jsme 9 pedagogů ve výši 87.776 Kč prostřednictvím
absolvování 16 akreditovaných vzdělávacích programů v oblasti čtenářské, matematické pregramotnosti, inkluze, práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ. Díky částce
101.280 Kč jsme rozšířili počet logopedických asistentek, které se starají o logopedickou prevenci v MŠ. Pro rodiče jsme uspořádali v průběhu školního roku 2018/2019 šest
odborně zaměřených tematických setkávání
ve výši 22.056 Kč. Po vyhodnocení tohoto
období, které bylo pro MŠ velmi přínosné,
jsme došli k závěru, že budeme žádat o čerpání finančních prostředků z OPVV znovu,
v rámci podpory Šablony II.
Za MŠ Bc. Kristina Beranová

Z MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Podzim V přírodní zahradě
v Mateřské škole Březinka
Nejen v jarních a letních měsících navštěvujeme s dětmi naši přírodní zahradu, ale
snažíme se využívat ji k nejrůznějším aktivitám během celého roku. Počátkem školního roku jsme s dětmi sklízeli vypěstované
plody na naší produkční zahrádce, ale pomáhali jsme také s podzimní údržbou (rytí

záhonků, hrabání listí apod.). Během podzimních měsíců jsme na přírodní zahradě
připravili pro děti i jejich rodiče několik
akcí. V říjnu nás navštívil pan Knap s ukázkou živých dravců a zajímavým povídáním
o životě ptáků. Pro rodiče s dětmi jsme na
zahradě připravili podzimní tvoření, kde si
mohli vyrobit podzimního skřítka nebo věnec z přírodnin, které jsme s dětmi nasbírali
v lese. V měsíci listopadu jsme si povídali
s panem Hrnkou o zvířátkách v lese, ale také
o práci myslivce při péči o lesní obyvatele
a přírodu vůbec. Těšíme se s dětmi na další
zajímavé aktivity, při kterých naše zahrada
opět ožije.
Za mateřskou školu Eva Ginzlová

Zábavné odpoledne
pro děti a rodiče

Odpoledne 10. 10. přijel za dětmi do mateřské školy pirát, který měl připravené
písničky, soutěže, poklad, skákací hrad
i obří bubliny. Pro mlsaly bylo připravené
i drobné občerstvení.

Děkuji všem, kteří si udělali čas a přišli strávit pár chvil při zábavě i povídání
v mateřské škole.

Přírodovědné soutěže
I letos se žáci naší školy mohou zapojit do
mnoha přírodovědných soutěží. Výhodou těchto olympiád je, že netestují pouze
školní znalosti, ale i všeobecný rozhled
a také jakousi taktiku odpovědí. Odměnou za umístění na bedně je nejen sladká
fairtradová odměna, ale i postup do dalšího kola spojený s leckdy dobrodružnými
zážitky.
Letos už proběhlo školní kolo soutěže
Přírodovědný klokan, což je obdoba
Klokana matematického. Zde se tipovat
nevyplácí, neboť špatná odpověď je penalizována stržením jednoho bodu. Letos si
se záludnostmi z oblasti přírodopisu, chemie, zeměpisu a fyziky nejlépe poradili
Petr Pantlík z VIII. A a Vladan Klápště
z IX. B, kteří získali stejný počet bodů.
Druhé místo patří Lucii Cachové a třetí
Jakubu Šídlovi z VIII. B.
Druhým kláním, tentokrát jen pro žáky
devátých ročníků, kde mohli poměřit své znalosti chemie, byla soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika. Zde

se nejlépe vedlo Ondřeji Karlovi z IX. A,
druhou příčku obsadil Albert Trabalík
z IX. B a místo třetí Vladan Klápště opět
z IX. A. Tito tři mladí chemici budou reprezentovat naši školu na Masarykově
střední škole chemické v Praze, kde 12. 12.
proběhne krajské kolo. Hned v lednu pak
na žáky čeká geologická olympiáda, následovaná v únoru biologickou a chemickou
olympiádou. Držme našim soutěžícím
palce a přejme jim hodně štěstí.
Ing. Pavlína Cankařová

Za MŠ Mgr. Pavlína Šertlerová, ředitelka

Přání

Přejeme všem pohodové vánoční svátky
a šťastný nový rok 2020.
Za zaměstnance Mateřské školy Bělá pod
Bezdězem Mgr. Pavlína Šertlerová
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Třicet let od sametu
Prosinec roku 1989 byl nejen mrazivý, ale i opojný. Český národ povstal, i když nebylo zdaleka všechno vyhráno, vyšel
do ulic a postavil se za studenty, herce a disidenty. Až 24. listopadu, tedy týden po osudném pátečním zásahu na Národní třídě, rezignoval Miloš Jakeš a teprve 29. listopadu byl z Ústavy vyjmut článek 4 o vedoucí úloze KSČ. Nejlépe vývoj
situace ve společnosti, byť s určitým zpožděním, dokumentují titulky z Rudého práva.

PROSINEC

Následující nadpisy článků jsou řazeny chronologicky tak, aby
zachovaly svou vypovídací hodnotu.

20. 12. 1989

1. 12. 1989
22. 12. 1989

24. 12. 1989

2. 12. 1989

29. 12. 1989

3. 12. 1989

30. 12. 1989
Zdánlivě bylo vyhráno. Na hradě seděl Václav Havel a všechno bylo
možné. Svět se před námi rozevřel jako lákavá květina a my jako děti
puštěné ze řetězu jsme všechno museli prozkoumat, procestovat
a zažít. Kdo tehdy tušil, že je před námi kupónová privatizace, rozpad
Československa, opoziční smlouva, V. Klaus 2x prezidentem, smrt
Václava Havla, Klausova amnestie na rozloučenou, Zeman na hradě, vzestup SPD, ANO a estébácký premiér. (To mimochodem není
žádná pomluva, ale fakt - ani Nejvyšší soud Slovenské republiky nevyhověl Babišovu přání, aby byl ze svazků StB vyškrtnut, takže sorry jako.) O tom, jaké milníky nás čekají do budoucna, rozhodnete vy,
oprávnění voliči ČR. Jen prosím mějte na paměti slova Václava Havla:
„Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří vám slibují, že
všechno vyřeší za vás. Takoví lidé chtějí, abyste mlčeli, poslouchali a drželi krok. Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty,
kteří mají diktátorské sklony, příliš často mění názory, nejsou
schopni se domluvit s jinými, nabízejí různá dobrodružná,
nepromyšlená a neodpovědná řešení a kteří by se nejraději
vrátili k centralistickému řízení všech našich společných věcí.“
(Václav Havel o volbách, Československá televize 2. června 1992).
Dneškem končí seriál věnovaný roku 1989. Pokud jste si spolu se
mnou zavzpomínali a připomněli si komunistické bezčasí a euforii
konce roku 1989, jsem tomu opravdu rád.
-matOd příštího ledna vzpomeneme společně jné významné
Od ledna 2020 budeme společně vzpomínat na další významné
výročí - 100 let skuatského hnutí v Bělé pod Bezdzězem. I na příští
výročí - 100 let skautského hnutí v Bělé pod Bezdězem. Proto
rok platí naše výzva - máte li materiály, fotografie nebo osobní
i na příští rok platí naše výzva - máte-li materiály, fotografie
vzpomínky na vaše skautské časy, podělte se o ně s ostatními.
nebo osobní vzpomínky na svoje skautské časy, podělte se o ně
Seriál pro vás připravuje Skutské středisko Svornost a Monika
s ostatními. Seriál pro vás připravuje Skautské středisko Svornost
Kolářová ve spoupráci s naší redakcí.
a Monika Kolářová ve spolupráci s naší redakcí.

6. 12. 1989

7. 12. 1989

8. 12. 1989

11. 12. 1989
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
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.

VÁNOČNÍ JARMAREČEK
15. 12. od 10 do 16 hod.
V parku na Masarykově náměstí

Uprostřed vánočních příprav můžete
opět navštívit jarmark v parku na náměstí. Těšíme se nejen na setkání plné
vůní a chutí - přáli bychom si, abyste
tu našli inspiraci na vánoční dekorace
i poslední dárečky, ale také vánoční atmosféru, při které si trochu odpočinete
od svátečního shonu. Lesy Bělá pro vás
přivezou vánoční stromky, o hudbu se
bude starat jablonecko-liberecká skupina Damair a letos jsme na náměstí
pozvali divadelní soubor z Vysokého
nad Jizerou, který nám ve čtyřech dvacetiminutových vstupech bude představovat horácké koledy a vyprávět Krkonošské poudačky. Děti opět uvidí
betlém se zvířátky, připomeneme si lidové tradice, jako je zdobení perníčků,
krájení jablíček, pouštění skořápek
nebo lití olova, a ke konci jarmarku se
můžeme těšit i na živý lidský betlém.
Ale pozor, bez vás se neobejdeme.

Zámecký klub a Klubík
Tento projekt Městských kulturních zařízení sponzoruje Město Bělá pod Bezdězem
a Nadační fond ŠKODA AUTO

V KOMORNÍM SÁLE MKZ
Sobota 14. 12. od 15 hod.
Vánočně laděné představení přibližuje ze- shůry sleduje přípravy a slavení Vánoc jedné
jména zvyky Vánoc a přináší spoustu vá- obyčejné lidské rodiny.
nočních motivů, autorských písní na dané Vstupné: 30 Kč
téma a také řadu koled. Andělský pohled
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Vážení a milí, prosincový Zámecký klubík
bude ve znamení Vánoc, jak jinak. Budeme
vyrábět vánoční přání, visačky na dárky,
péct a zdobit perníčky. Klub pro dospěláky
funguje pravidelně v úterý od šesti, pro dětičky pak ve středu od tří hodin. Naposledy
se před Vánoci sejdeme ve středu 11. 12., pak
až po Novém roce. Těším se na vás.
Marcela

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Vánoční setkání
seniorů

PERNÍKOVÉ VÁNOCE
Výstavní sál MKZ do 29. 1. 2020
Letošní vánoční výstavu nám připravila
PhDr. Dana Holmanová, se kterou jsme se
náhodou potkali na jednom z našich tradičních jarmarků v parku na náměstí. Nenápadný stolek postavený v parku pod kaštany
byste mohli lehce přehlédnout nebýt kouzelných malých perníčků ve tvaru psí boudy
i s pejskem nebo domečkem s kočkou na
střeše. Tradičně zdobené drobné perníčky
různých tvarů ostře kontrastovaly s pouťovými cukrovinkami, a tak se stalo, že jsme
se s paní Holmanovou dali do řeči a nakonec z toho vzešel nápad na vánoční vý- Karlovy. Poté pracovala řadu let jako archistavu. V tvorbě Dany Holmanové pokračuje vářka v Památníku národního písemnictví
dlouhá česká perníkářská tradice. Její per- ve Starých Hradech u Libáně. Kouzlu perníníky vynikají precizností a zvláštní, typicky kářství propadla vlastně okamžitě. Nejdříve
ženskou něhou – svou dokonalou krásou to byl přivýdělek k mateřské a pak už jinou
si nezadají s uměleckými díly. A kdo že je práci ani nehledala. Tvorbě nápaditých perníků se věnuje více než deset let. Za své pervlastně autorka výstavy?
Pochází z Nové Paky, dnes žije v Třebihošti níkářské umění obdržela v roce 2011 od
nedaleko Miletína. Vystudovala literární ministerstva kultury jen velmi vzácně uděhistorii na Filozofické fakultě Univerzity lované ocenění „Nositelka tradic“ a od Muzea východních Čech v Hradci Králové pak
cenu „Zlatý kolovrat“.
Nepromeškejte tedy příležitost a přijďte se
podívat na kouzlení z perníku do Výstavního sálu MKZ na Masarykově náměstí. Výstava je otevřena do 19. 12. a znovu od 6. 1.
do 29. 1. 2020.
Otevírací doba je po – čt od 9 do 11.30 a od
12 do 16 hod. Ve středu je nutné použít
vchod ze Střelecké ulice, jinak se k nám dostanete přes Knihovnu Vl. Holana.
-mkz-

Jak jsme již zmínili v minulém čísle, připravujeme na úterý 10. 12. vánoční setkání seniorů. Nově se tentokrát sejdeme v místní sokolovně v 15 hod. Chystáme pro vás bohatý
program, k tanci i poslechu bude hrát oblíbené Duo Galaxie. Přijďte si tedy posedět
s přáteli, zazpívat si a zatancovat, a prožijte
tak s námi příjemné odpoledne v adventním
čase. Připraveno pro vás bude i malé občerstvení. Nezapomínáme ani na svoje spoluobčany z příměstských částí Hlínoviště, Březinka a Bezdědice, kterým v případě zájmu
zajistíme svoz následovně:
Hlínoviště
Bezdědice
Březinka

14.30;
14.40;
14.50.

Zájemci o svoz, kontaktujte Správní odbor
MÚ na tel. čísle: 326 700 924.
Těšíme se na vás!
Pracovnice Správního odboru MÚ
a MKZ
Svíčka pro
Svíčka
pro
VÁCLAVA HAVLA

VÁCLAVA HAVLA

Na co se můžete těšit v novém roce
1. 1. 2020
Novoroční ohňostroj

18. 1. 2020
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
BĚLÁ POD BEZDĚZEM
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Od 19 hod. v parku na Masarykově náměstí

Od 20 hod. v sokolovně

REPREZENTAČNÍ PLES
M Ě S TA B Ě L Á P O D B E Z D Ě Z E M
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*5. 10. 1936 – † 18. 12. 2011

„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!“
„Pravda
a láska
musí zvítězit
lží a nenávistí!“
svou
svíčku
pro Václava
Havlanad
můžete
přijít zapálit
18. prosince k budově MKZ na Masarykově náměstí

Městská kulturní zařízení se
v letošním roce se svými
příznivci rozloučí v pátek
20. 12. 2019
a veřejnosti se otevře
znovu v pondělí
6. 1. 2020.
Přejeme krásné Vánoce
a šťastný i veselý vstup
do dalšího roku.

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Muzeum Podbezdězí v Prosinci
Křest knihy: Pověstné
báchorky Podbezdězí
Úterý 10. 12. od 17 hod.
Hezká katova dcera, O Festovi, Pacifikus,
Bílá paní ve Vesnicích, Vyhraná sázka za
99 prdů – to jsou názvy několika málo
pověstí, které ve 2. polovině 19. století
zapsal v Podbezdězí sudoměřský písmák,
amatérský etnograf a archeolog Jan Evangelista Konopas (1833 – 1909). Muzeum
Mladoboleslavska ve spolupráci se spolkem Pověstné báchorky v těchto dnech
vydává jedinečný výběr pověstí a dalších
zajímavých příběhů z Konopasovy bohaté
rukopisné pozůstalosti.

Koncert: BAROKNÍ RORATE aneb
Radostné zpěvy adventní
Čtvrtek 12. 12. od 17 hod., vstupné 70 Kč
Přijďte si v předvánočním čase poslechnout koncert dávné duchovní muziky s největšími hity 14. až 21. století.
Zpívá a na dobové nástroje hraje soubor
Ritornello, hosté a vy pod vedením Michaela Pospíšila.

ADVENTNÍ KONCERTY
farní kostel
Povýšení sv. Kříže

8. 12. v 18.00
druhá neděle adventní
koncert

Bělského farního sBoru

15.12. v 18:00
třetí neděle adventní

večer varhanní improvizace
podBezdězských varhaníků na
adventní témata

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 pod Bezdězem. Zakoupit je
můžete na pokladně Muzea Podbezdězí
za 60 Kč.
Srdečně vás zveme do Muzea Podbezdězí,
kde bude tato publikace poprvé veřejně
představena.
Publikace je vydána s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a k dostání
bude mimo jiné také na pokladnách Muzea Mladoboleslavska - Mladoboleslavský hrad, Muzeum Podbezdězí a Muzeum
Benátecka.

Muzeum Podbezdězí,
pobočka Muzea Mladoboleslavska,
Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.
tel.: 326 701 618
www.muzeummb.cz
info@muzeummb.cz

Mše svatá v zámecké kapli
sv. Josefa
Pátek 13. 12. od 16.30
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli
sv. Josefa bude sloužena v pátek 13. 12.
od 16.30.

Mše svatá v kostele
sv. Václava
Pátek 27. 12. od 16.30
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava
při augustiniánském klášteře bude sloužena v pátek 27. 12. od 16.30.

8

Společenská rubrika
VZPOMÍNKY
Dne 3. 12. uplynulo již 15 let od doby, kdy
nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan Jaroslav Čadil. Stále vzpomínají manželka se synem Robertem, dcery
Vlasta, Bohumila a Jaroslava s rodinami.
Děkujeme za vzpomínku všem, kteří ho znali.

Dne 11. 12. uplyne smutné 35. výročí
úmrtí paní Anny Štěpánkové. Kdo jste
ji znal, věnujte jí spolu s námi tichou
vzpomínku.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou děti Naďa
a Zdeněk s rodinami.

„Čas utíká a nevrací, co vzal, jen vzpomínky zůstávají dál.“
Dne 4. 12. uplyne 40 let, kdy nás opustila manželka a maminka Marie Žižková.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte, prosím, společně s námi.
S láskou manžel a synové Petr a David

Dne 21. 12. uplynou již 2 roky, 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 9. 12. uplyne 6 let od úmrtí pana faráře Jana Nepomuka Jiřiště. Připomeňte
si, prosím, s láskou a úctou památku jeho
poslání i života.
Děkuje a vzpomíná Jan Sýkora.

V době, kdy většina lidí očekává příchod Štědrého
dne a dalších svátečních dnů, 21. 12., uplyne již
15 dlouhých let od úmrtí pana Mgr. Zdeňka Malátka.
Děkujeme všem, kdo jste ho znali a kteří mu společně
s námi věnují v uvedený den alespoň krátkou tichou
vzpomínku.
Stále vzpomínají synové David a Daniel a rodina.

Dne 27. 12. uplyne 20 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 24 let,
kdy ve věku 65 let odešel
pan Josef Najman, řidič
ČSAD Bělá pod Bezdězem,
a 9. 8. tomu byl rok, co se k němu ve věku 88 let
připojila jeho manželka Zdeňka Najmanová.
Stále vzpomíná rodina Vovčákova.

Výstava betlémů
Vánoce jsou časem, kdy si lidé po celém
světě připomínají narození Ježíše Krista. Během staletí se ustálilo několik zvyků, které
neopouštějí ani ty, kteří jinak do kostela nepřijdou. Mezi mnohé patří štědrovečerní
nadílka, půlnoční mše svatá (v Bělé bude
24. 12. ve 22 hod. ve farním kostele za zpěvu
farního sboru) nebo také stavění betlémů.
Snad každý doma nějaký má.
Podařilo se nám na letošek vypůjčit víc jak
20 betlémů, které vystavíme v klášterním
kostele sv. Václava. Přijďte si je prohlédnout
během každé adventní neděle a na Štědrý

den - vždy od 14 do 15 hod. Můžete se jimi
inspirovat a třeba ještě stihnout doma vyrobit nějaký podobný a překvapit tak děti či
příbuzné ojedinělým zpracováním betlémského tématu pod vánočním stromkem.
Pokud máte nějaký pěkný či něčím zajímavý
betlém a rádi byste se zapojili do výstavy,
jste srdečně zváni. Určitě neodmítneme ani
obyčejné, které zase vyjadřují onu chudobu
narozeného dítěte, ovšem v síle nejvzácnějšího daru - Spasitele světa. Betlém označte
svým jménem a přineste jej přímo do kostela na začátku každé výstavy či po domluvě.

Pozvánka
na Vánoční dvoreček
neděle 15. 12. 2019
od 10 do 16 hod.
Letos opět, jako po minulé roky, připravujeme pro veřejnost Vánoční dvoreček, kdy
přivítáme v našem sborovém domě a na zahradě děti i dospělé, aby si spolu s námi vychutnali předvánoční čas a zamysleli se nad
smyslem Vánoc. Pro malé i velké budou připraveny zajímavé tvořivé aktivity, jako je výroba vánočních hvězdiček a jiných ozdob ze
skleněných korálků, výroba náušnic apod.
Menší i větší děti si budou moci na zahradě
ulovit svého sladkého kapříka v našem improvizovaném rybníčku. Již tradičně nebude chybět občerstvení. Akce bude doprovázena živou hudbou a biblickými texty.
Přijměte naše srdečné pozvání, těšíme se na
vás.
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Bělé pod
Bezdězem

Přejeme všem požehnaný advent a radostné
Vánoce!
Farnost Bělá pod Bezdězem

BJB Bělá pod Bezdězem si Vás dovoluje pozvat na:

Vánoční dvoreček
15.prosince 2019 od 10 do 16 hodin
Program:
Výroba hvězdiček z foukaného skla

Tvoření mozaiky z korálků

Lovení sladkých kapříků pro děti

Pečení perníčků

Výroba náušnic a šperků

Prodej vánočních předmětů a dárků

Grilování

Živá hudba

Přijďte se zamyslet nad skutečným smyslem Vánoc,
zažít adventní atmosféru, vyrobit si vánoční dekoraci a prožít společně krásný čas.
Masarykovo náměstí 85, Bělá pod Bezdězem kontakt: Aneta Kriššáková
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ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Bělské gymnastky na soutěžích TEAMGYM
V podzimním závodním období se zúčastnily bělské gymnastky již tří soutěží
TEAMGYM. V kategorii Junior II startuje
družstvo ve složení Anna Čermáková, Bára
Kverková, Nikola Hofmanová, Mariana
a Magda Dürrová, Josefína Syslová, Eliška
Landyšová, Hana Vaňoučková a Soňa Řehořková. V kategorii Junior I soutěží družstvo ve složení Johana Linglerová, Lucie
Šárogová, Tereza Hartová, Izabela Sabolová, Sabina Tesařová, Božena Čermáková,
Kateřina Šnokhousová, Eliška Peterková,
Dominika Šimečková, Emma Bělohubá
a Kristýna Jindrová. První soutěží byl
TEAMGYM pouze na akrobacii a trampolíně - Memoriál Hany Myšákové v Praze.
Dařilo se více našim mladším děvčatům,

která obsadila 6. místo z deseti týmů. Starší
děvčata obsadila ve své kategorii 12. místo.
Dne 2. 11. pak obě družstva soutěžila na
Plzeňském poháru. Pro mladší děvčata to
byla premiéra této soutěže i s pohybovou
skladbou, kterou pilně trénovala i během
podzimních prázdnin. Obsadila nakonec
9. místo. Jejich starší kamarádky skončily
v soutěži na 7. místě. V polovině listopadu se
konal 1. ročník Blue Cup TEAMGYM v Říčanech. Tam družstvo mladších v kategorii
0 obsadilo 5. místo a starší děvčata v kategorii Junior II 8. místo. Soutěž si díky skvělé
organizaci užili nejen zúčastnění gymnasté
a gymnastky, ale také diváci. Bělské gymnastky se nyní připravují na republikovou
soutěž AŠSK v Plzni.
Mgr. Yvona Řehořková

SKAUTSKÉ STŘEDISKO SVORNOST INFORMUJE
ZAVÍRÁNÍ BŘEZINSKÉ STUDÁNKY

Je 9 hodin ráno a u České brány se shromáždila velká skupina skautů, rodičů a přátel.
Klasicky někteří nestíhají, tak vyhlašujeme
akademickou desetiminutovku. Už nastal
čas odchodu, ale než vyrazíme, společně
se vyfotíme u brány. Rádio to komentuje:
„A nemáme už dost těch fotek z Březinky?“
„Fotek není nikdy dost!“ odpovídám. Z parkoviště spěchají Jahůdka a Tonda s maminkou, aby se s námi také zvěčnili
na památku.
Poté vyhlašujeme oblíbenou celodenní hru – kolíček. Tentokrát necháme kolovat dva, protože je nás hodně. Na začátku se
někomu nenápadně připne kolíček a dotyčný, až si ho všimne,
musí kolíček předat dalšímu.
Smiley s Veve se na nás během
vteřiny vrhají, že chtějí být ty,
které určí první oběť, a my jim
tu radost udělaly. Nenápadně se
ztrácejí v davu a jdou na to!
Vedoucí se courají vzadu, tedy

spíše přizpůsobují rychlost
chůze pomalejším účastníkům.
Všichni už dole netrpělivě čekají na pokyny. „Kdo má hrábě,
ať hrabe od studánky k lesu.
Kdo nemá, ať si půjčí od těch,
co se o ně jenom opřeli.“ Někdo se vrhl na hledání klacků
na opékání, někdo jde pro
dříví na zátop, někdo připravuje ohniště a ti nejmenší si najdou vlastní zábavu – prozkoumávání lesa. Je mokro, a tak
doufáme, že budeme mít štěstí
a budeme si moct opéct buřty.
Pro jistotu jeden z rodičů s sebou nesl třísky a malá polínka. Taky nosíte
dříví do lesa? My běžně.
Po úklidu a obědě je čas na rituál. Stoupneme si do gilwellského kruhu, Veve nachystaná s klíčem u studánky, aby ji zamkla.
Řekneme společně kouzelné zaklínadlo:
„Zavíráme Březinskou studánku ke dlouhému zimnímu spánku.“ Pak pošlu stisk,
a když se ke mně vrátí, sbalíme se a jdeme

zpátky do města a cestou do pytlů sbíráme
poházené odpadky.
Máme ještě herní pauzy. Jednu hned nad
kopcem. Opět oblíbená hra – panda.
Všechny dětičky se drží stromu jako panda
a nesmí se dotknout země. Někteří se pustili během pár vteřin, ale měli jsme rekordmany, a to hned dva, kteří by vydrželi snad
přes celou noc: Smiley a Nikolas – přes 4 minuty. Za svůj výkon dostali sladkou odměnu
a šlapali jsme dál. Další zastavení na hřišti
u háječku – hrajeme záchodovou vílu, molekuly a gordický uzel.
A kolik nás celkem bylo? Dvě vedoucí, jeden rover, jedna rangers, čtyři skauti, pět
skautek, sedm světlušek, deset vlčat, devět
maminek, tři tatínkové, dva pejskové, jeden
kočárek s miminkem a deset kamarádů neskautů.
Všem děkujeme za krásně strávený půlden
a budeme se těšit opět na jaře na otvírání
Březinské studánky.
Arpa

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ
Za celé středisko chci poděkovat našim příznivcům a známým, sponzorům
a podporovatelům – zejména firmě Jaroslav Cankař a syn ATMOS, dále Lesům Bělá pod Bezdězem, vedení města
Bělá pod Bezdězem, MKZ, rodičům našich dětí a v neposlední řadě i vedoucím
za obětavou práci i podporu, bez které by
Svornost nebyla…
Přejeme vám všem krásné Vánoce a jen
to dobré do nového roku.
Jerry
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ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
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

Dušičková výprava světlušek

TAJEMSTVÍ
Turistika v měsíci prosinci,
měsíci bilancování
Čtvrtek 5. 12.
16.30 - výroční schůze TAJEMSTVÍ, z. s.
17.00 - beseda - archeolog, historik
Ing. Pavel Bolina,
spoluautor knihy Staré cesty v krajině
středních Čech
v Komorním sále MKZ
Sobota 14. 12.
Poslední výjezd - Ve mlýně
Odjezd autobusu: 8.40 – MB, Bondy;
9.00 – Bělá, hala; 9.20 – Doksy.
Pěší trasa: BRNIŠTĚ (pískovcové plastiky), Mimoň (výstava Za dlouhých
zimních večerů). Společné posezení ve
mlýně Radvanec u Sloupu v Čechách.
PŘIPRAVUJEME
Středa 1. 1.
Novoroční větrání hlav
Středa 8. 1.
Turistická beseda - manželé Pipalovi
Česká Švýcarska (Dubské, Kunratické)
v Komorním sále MKZ od 17 hod.
Vstupné dobrovolné

Sychravo, nepřetržitý déšť a mlha… Ani takové počasí neodradilo devět světlušek a mě
s Arpinkou, abychom vyrazily v sobotu 2. 11.
na výpravu.
Vlak nás odvezl do Semil, odkud vychází Riegrova stezka. Mokré barevné podzimní listí
dodávalo stezce zvláštní atmosféru. Světlušky
během cesty doplňovaly křížovku. Správné
výrazy hledaly na informačních tabulích,
které upozorňovaly na zajímavosti na stezce.
Viděly jsme například jez vodní elektrárny
s odbočným vodním podzemním ramenem
a zdroj pitné vody v podobě vybudované studánky pojmenované podle semilského rodáka, spisovatele Antala Staška. Potkaly jsme
také mloka skvrnitého.
Krásnou přírodou jsme došly do Spálova.
V hotelu „Pod Spálovem“ jsme se ohřály
u krbu, zahřály se teplým čajem a olizovaly
se nad dobrotami, které pro nás připravil pan
majitel… na účet podniku. Poté jsme se zase
navlékly do pláštěnek a pokračovaly do Železného Brodu. Odtud nás vlak odvezl zpět
do Bělé. Přestože jsme měly výpravu dešťovou, byla plná smíchu, skvělých zážitků a milých překvapení. Byly jsme výpravou nadšeny
a už se těšíme na další, která bude vánoční.
			
Renča

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
V BĚLÉ
Vlak s junáky rozvážejícími po naší
republice
betlémské světlo dorazí do Bělé pod
Bezdězem v sobotu 21. 12.
Vedoucí
vlčat
Maňas ho spolu
s dětmi vyzvedne
a odnese do klubovny,
odkud
světlo poputuje v neděli do kostela Povýšení
sv. Kříže, kde jím bude zapálena svíce, a následně se skauti vydají za vámi na náměstí.
Odtamtud si od 8.30 – 9 hod. můžete betlémské světlo odnést do svých domovů.
Další možnost získat toto světýlko bude na
Štědrý den před tradičním krmením zvířátek,
a to v čase mezi 10 – 10.15, tentokrát u České
brány.
Jerry
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Závěrem bych rád všem členům i příznivcům popřál klidný čas Vánoc, setkávání, pohodu a do roku 2020 si popřejeme na některé akci.
Hosté vítáni.
Horský vůdce

INZERCE

REVIZE KOTLŮ

VÁNOČNÍ STROMKY

Jiří Bakkal

A PALIVOVÉ DŘEVO

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

Mělnická 273, 294 21 Bělá pod Bezdězem

DAKON, BUDERUS, OPOP, VIADRUS,
ROJEK, HASS A SOHN

Prodej stromků od 6. prosince

Úterý
Pátek
13.00 – 15.00
8.00 – 10.00
Středa
15.00 – 16.30
Dále bude prodej probíhat při Vánočním jarmarku na
Masarykově náměstí 15. 12. 2019

Telefon: 776 506 415; E-mail: bakkal@seznam.cz

Prodej palivového dřeva

Palivo jehličnaté – smrk/borovice 860 Kč/1 prm
Palivo listnaté měkké – lípa 640 Kč/1 prm
Palivo listnaté tvrdé – jasan, bříza 1 000 Kč/1 prm
Palivo jehličnaté – smrk/borovice 4 m délky 410 Kč/1 prm
délka paliva 1 m; prm = prostorový metr
(dřevo seskládané do krychle 1×1×1 m)

Plantáž vánočních stromků Bezd

nabídka platí do vyprodání zásob

doprava možná dle předchozí telefonické dohody
I
tel: 723 372 414 / 602 143 162

v letošním roce Vás zveme k nákupu vánočního stromku přím
z plantáže.
Zaručujeme naprostou čerstvost stromků – řežeme těsně před pro
a podle potřeby
nabídku
dále doplňujeme
Plantáž
vánočních
stromků čerstvými
Bezděz stromky.
Nabízíme
smrkroce
pichlavý
příznivé
ceny.
I v letošním
Vás zveme k(stříbrný)
nákupu vánočníhoza
stromku
přímo
z plantáže.
Prodej
denně
odčerstvost
soboty
7.prosince
hod.
Zaručujeme
naprostou
stromků
– řežeme těsně 9-16
před prodejem
a
podle
potřeby
nabídku
dále
doplňujeme
čerstvými
stromky.
tel.602469484
– ing.B.Plačková, Bezděz 119
Nabízíme smrk pichlavý (stříbrný) za příznivé ceny.
Prodej denně od soboty 7.prosince 9-16 hod.
plackova.bohdana@seznam.cz

info@lesybela.cz; http://www.lesybela.cz/

tel.602469484 – ing.B.Plačková, Bezděz 119
plackova.bohdana@seznam.cz

Objednávky přijímáme e-mail: rybykomplet@seznam.cz
nebo tel. 777 018 556,

do 19. 12.!

Termíny a čas k vyzvednutí objednávky: 21. 12., 22. 12., 23. 12.
vždy od 14 do 17 hodin
Výdejní místo: Bělá p/Bezdězem, Dlouhá 564 (ulice nad rybníkem Slon)
Ceny a služby: kapr obecný 85,- Kč / kg
Kuchání, čištění, porcování, stahování (vše na objednávku): 80,- Kč / ks
pstruh duhový 160,- Kč / kg (kuchání zdarma)
Do objednávky uveďte: jméno, cca velikost ryby + hlava ano/ne, zda
chcete kapra vykuchat, porcovat a den, kdy si objednávku vyzvednete!

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: 2150 ks, ročník 43, tisk: MS Polygrafie s.r.o. Zpravodaj na internetu: www.mubela.cz, www.mkzbela.cz
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