Z města a MĚSTSKÉHO ÚŘADU - DĚNÍ VE MĚSTĚ - MÁME TU NOVÝ
ROK - z kulturního dění  - ze  sportu  a spolkové  činnosti
Vážení spoluobčané, milí běláci,
na úvod svého příspěvku chci poděkovat
všem, kteří se podíleli na bohatém adventním programu, který jsme měli možnost společně navštěvovat a zhlédnout.
Zároveň bych rád vyjádřil přání, aby se
nám dařilo tyto tradice udržovat a předávat mladším generacím. Poděkování patří
také všem členům zastupitelstva města,
radním i pracovníkům úřadu za celoroční
práci. Poděkování patří i vám, občanům,
za trpělivost, se kterou jste snášeli různá
omezení vyplývající ze stavebních a rekonstrukčních prací ve městě. Budu velmi
rád, když se nám v roce 2020 podaří nastartovat řešení záležitostí a věcí, o kterých už dlouho hovoříme, ale jejichž realizace je stále ještě před námi.
Rád bych vás také pozval na již 17. reprezentační ples města, který se bude konat
v sobotu 18. 1. 2020 v místní sokolovně.

K tanci a poslechu bude hrát kapela Sax-voice, kapelník Oldřich Petrus, kterou
jsme v Bělé pod Bezdězem ještě neslyšeli.
Rovněž se těším na společné setkání při
novoročním ohňostroji, a to ve středu
1. 1. 2020 od 19 hodin.
Pro nedočkavce je ve stejný den připraven
novoroční koncert s bluegrasovou skupinou Flastr od 17 hodin.
A co si přát na závěr?
Přeji nám všem, aby se nám v našem krásném městě dobře žilo. Přeji si, abychom
k sobě našli vzájemnou cestu, úctu, toleranci a pochopení. Abychom vytvořili
dobrou atmosféru a náladu ve společnosti.
Vážení spoluobčané, do nového roku 2020
vám všem přeji především pevné zdraví
a k tomu potřebnou dávku štěstí.
Ing. Jaroslav Verner,
starosta města

leden
1/2020
44. ročník

PERNÍKOVÉ VÁNOCE
Výstava perníkářky
PhDr. Dany Holmanové
Ve Výstavním sále MKZ,
Masarykovo nám.
do 29. 1. 2020
Středa 8. 1.
ČESKÁ ŠVÝCARSKA
Manželé Pipalovi
V Komorním sále MKZ od 17 hod.
Vstupné dobrovolné
Pátek 10. 1.
HUDEBNÍ RECITÁL
FRANTIŠKA A MARTINA VLČKA
V Muzeu Podbezdězí od 18 hod.
Vstupné: 50 Kč
Sobota 11. 1.
PALAČINKOVÁ PEPINKA
Divadlo KaKá, Praha
V Komorním sále MKZ od 15 hod.
Vstupné: 40 Kč
Čtvrtek 16. 1.
JAK SI ZLEPŠIT PAMĚŤ - 1
Tváře a jména
V Muzeu Podbezdězí od 17 hod.
Vstupné: 30 Kč
Sobota 18. 1.
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
V sokolovně od 20 do 02 hod.
Vstupné: 150 Kč
Čtvrtek 30. 1.
JAK SI ZLEPŠIT PAMĚŤ - 2
Seznamy
V Muzeu Podbezdězí od 17 hod.
Vstupné: 30 Kč
Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu 
Z jednání rady města
Plnění rozpočtu

Rada města doporučila zastupitelstvu města
schválit stav plnění rozpočtu města k 31. 10.
2019 - příjmy ve výši 78 273 494,07 Kč, výdaje 67 285 100,67 Kč.

Příspěvek na úpravy staveb

Rada města podle pravidel pro poskytování příspěvku na úpravy staveb v městské
a vesnické památkové zóně odsouhlasila
poskytnutí příspěvku ve výši 20 000 Kč
na opravu fasády domu čp. 41 v Tyršově
ulici a také odsouhlasila dle stejných
pravidel poskytnutí příspěvku ve výši
15 695,40 Kč na osazení nových oken
v domě čp. 579 ve Fortenské ulici.

Odměny hasičům

Rada města schválila odměny členům
JSDH za rok 2019 dle návrhu a odměny
budou vyplaceny z rozpočtu na činnost
JSDH.

Obecně závazné vyhlášky o poplatcích

Rada města na základě změny zákona
o místních poplatcích doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města Bělá pod Bezdězem č. 4/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Dále obecně závaznou vyhlášku města Bělá
pod Bezdězem č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
obecně závaznou vyhlášku města Bělá pod
Bezdězem č. 6/2019, o místním poplatku ze
psů, a obecně závaznou vyhlášku města Bělá
pod Bezdězem č. 7/2019, o místním poplatku z pobytu.

Prodejní ceny pozemků města

Rada města doporučila zastupitelstvu města
schválit prodejní ceny městských pozemků
na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
v předloženém znění.

Řád veřejného pohřebiště

Rada města schválila změnu řádu veřejného
pohřebiště v Bělé pod Bezdězem a v Bezdědicích dle navrženého znění.

Dar na rekonstrukci hřiště

Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit uzavření darovací smlouvy
uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem
a společností Nadační fond ŠKODA AUTO
se sídlem tř. Václava Klementa 869, Ml. Boleslav II, týkající se daru ve výši 738.000 Kč
ve prospěch Města Bělá pod Bezdězem na
rekonstrukci víceúčelového hřiště U Vodojemu.
Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ

Město Bělá pod Bezdězem jako součást SHS ČMS
Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska je dobrovolná zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části,
na jejichž území jsou zachovány významné
kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu
roku 1990 a její součástí je i naše město.
Činnost sdružení se soustřeďuje na uchování, ochranu, trvalou využitelnost našeho
kulturního dědictví. Každoročně se pod
záštitou tohoto sdružení účastníme Dnů Evropského historického dědictví, v rámci kterého zdarma zpřístupňujeme památky. Rádi
bychom v roce 2020 rozšířili spolupráci a do
činnosti zapojili i vás, jednotlivé občany.
Jedna z možností je určena mladým lidem, žákům a studentům do 21 let. Máte možnost za-

pojit se do mezinárodní fotografické soutěže
„Mladí fotografují památky“. Registrovat se

můžete na webové adrese
www.historickasidla.cz/cs/soutez-mladi-fotografuji-pamatky/vyhlaseni-souteze-mladi-fotografuji-pamatky-2020.html.,
kde naleznete technickou specifikaci soutěže pro rok 2020 a registrační formulář.
Tou druhou možností je účast v soutěži „Tři
klíče k poznání měst“.

Principem soutěže je najít pomocí nápovědy
– jedné fotografie, jednoho slova a umístění
na slepé mapě – konkrétní města. Tato soutěž je určena všem věkovým kategoriím,
podmínkou je pouze registrace na stránkách www.historickasidla.cz. Registrace je
možná již nyní, zahájena bude 1. 1. 2020
otevřením odkazu „soutěže“ na webových
stránkách www.historickasidla.cz. a potrvá
93 dnů. Soutěží se o ubytování v jednom
z členských měst v různých hodnotách pro
rok 2020.
Součástí soutěže budou i fotografie z našeho
města. Tak co, nezkusíte to také?

NOVELIZACE ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH - POPLATEK Z POBYTU
Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, zavádí nový poplatek s názvem poplatek z pobytu. Město Bělá pod
Bezdězem na základě této změny vydává
novou obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „OZV“), která tento poplatek k 1. 1.
2020 zavádí.
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele
pobytu.
Poplatníkem poplatku je osoba, která
v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je

povinen vybrat poplatek od poplatníka.
Plátce je povinen podat správci poplatku
ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájení
činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. S ohledem na zavedení OZV
je třeba splnit ohlašovací povinnost do
30. 1. 2020. Tuto povinnost musí splnit
i stávající plátci poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Ukončení této činnosti plátce ohlásí
správci poplatku ve lhůtě 30 dnů.
Plátce je povinen vést v listinné nebo
elektronické podobě evidenční knihu za
každé zařízení nebo místo, kde poskytuje
úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapi2

suje údaje týkající se fyzické osoby, které
poskytuje úplatný pobyt.
Sazba poplatku od 1. 1. 2020 činí 21,- Kč
za každý započatý den pobytu, s výjimkou
dne jeho počátku.
Sazba poplatku od 1. 1. 2021 činí 50,- Kč
za každý započatý den pobytu, s výjimkou
dne jeho počátku.
Plátce odvede vybraný poplatek správci
poplatku nejpozději do 30 dnů po ukončení příslušného kalendářního roku.
V případě nejasností se můžete informovat na tel.: 326 700 928.
Ekonomický odbor

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU, Z MŠ A ZŠ
Upozornění pro platbu místního poplatku za komunální odpad
a místního poplatku ze psů
Městský úřad Bělá pod Bezdězem, ekonomický odbor, upozorňuje občany na skutečnost, že se již nebudou rozesílat oznámení o výši místního poplatku ze psa
a místního poplatku za provoz systému
nakládání s komunálním odpadem. Potřebné informace k úhradě budou uveřejněny ve Zpravodaji města Bělá pod
Bezdězem, budou vyvěšeny na vývěskách
města Bělá pod Bezdězem a na webových
stránkách města Bělá pod Bezdězem.

Poplatky lze uhradit od 20. 1. 2020.
Sazba poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem zůstává ve
stejné výši jako v roce 2019, tj. činí 480 Kč
za jednu osobu za rok. Poplatek jsou povinny uhradit fyzické osoby, které mají
v KÚ Bělá pod Bezdězem trvalý pobyt
(i cizinci). Dále pak fyzické osoby, které
mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.

Poplatek ze psů zůstává ve stejné výši jako
v roce 2019, pokud nenastaly skutečnosti,
které by výši ovlivnily (např. uhynutí psa
nebo pořízení psa nového).
Zákon o místních poplatcích v ustanovení
§ 14a upravuje ohlašovací povinnost poplatkového subjektu (poplatníka a plátce)
a současně stanoví údaje, které je poplatkový subjekt povinen správci poplatku
sdělit. V rámci ohlašovací povinnosti je
poplatkový subjekt mimo jiné povinen
ohlásit správci poplatku i údaj rozhodný
o osvobození od místního poplatku, a to
do 30 dnů ode dne, kdy nastala změna
údajů již dříve ohlášených.

Poplatky je nutno uhradit nejpozději
do 31. 3. 2020.
Poplatky lze uhradit těmito způsoby:
1) v pokladně Městského úřadu Bělá pod
Bezdězem – v hotovosti nebo platební
kartou, úřední hodiny pokladny jsou pondělí a středa 7.00 – 11.00 a 12.30 – 16.30
hodin, čtvrtek 7.00 – 11.00 a 12.30 – 14.30
hodin;

Ze Základní školy
Lavičky pro žáky i babičky

Ekonomický odbor

Z MATEŘSKÉ školy

Dopravní výchova
„Bezpečný pátek“ pro žáky
4. ročníků

Dne 6. 12. nás navštívili instruktoři z Nadačního fondu Škoda Auto „Bezpečný pátek“. Měli připravený program o dopravní
výchově pro žáky 4. ročníků na téma „Jak je
důležité být v autě připoután“. Žáci zhlédli
crash videa, kde byl simulován náraz v 50kiV rámci pracovních činností spolupracuje
naše škola s firmou Lesy Bělá pod Bezdězem, s. r. o., která dodává materiál na žákovské výrobky. Loni to byly ptačí budky. Letos
se jednalo o mnohem větší dílo, které po
drobných zádrhelech začalo nošením dříví
nikoliv do lesa, ale do školy.
Z připravených fošen nejprve nařezali naši
šesťáci a sedmáci díly potřebných rozměrů.
Pak nastalo broušení, sestavování, vrtání,
šroubování, lakování a zametání. Každý přiložil ruku k dílu a žáci vedeni pevnou rukou učitele vytvořili krásné a přitom praktické lavičky k posezení za každého počasí.
Polovinu těchto laviček předá škola zpět
firmě Lesy Bělá, která také rozhodne o jejich
umístění. Druhá část nalezne své uplatnění
na pozemku naší školy. Všichni si tak budeme moci užít plodů společné práce, kdy
i žáci méně nadšení z učení mohli vytvořit
něco užitečného. Tak ať se vám dobře sedí!
Ing. Pavel Machek

2) bankovním převodem na účet města
Bělá pod Bezdězem 19-2328181/0100. Při
platbě je nutné uvést správný variabilní
symbol, který vám byl v registru poplatníků
již dříve přiřazen. Na základě tohoto variabilního symbolu bude vaše platba řádně
identifikována. Preferujeme tento způsob
úhrady, který je výhodnější i pro vás, poplatníky. Vyhnete se tím čekání a uspoříte
čas. I pro nás je tento způsob úhrady efektivnější a administrativně méně náročný.
3) na poště složenkou typu A na účet
19-2328181/0100 – při platbě je nutné
uvést správný variabilní symbol, který vám
byl v registru poplatníků již dříve přiřazen,
na základě tohoto variabilního symbolu
bude vaše platba řádně identifikována.
V případě nejasností se můžete informovat na tel.: 326 700 928.
Aktualizované vyhlášky města Bělá pod
Bezdězem o místních poplatcích jsou zveřejněny na webových stránkách města
www.mubela.cz v odkazu Z radnice
a města – Obecně závazné vyhlášky města.

Mikulášská nadílka v MŠ

Ve čtvrtek 5. 12.
naši
školku
v ulici Velenského, v Pražské
i v Březince navštívil Mikuláš,
anděl i čert. Už
od rána jsme netrpělivě čekali, kdy přijdou.
Všichni věděli, co nás čeká a kdo se objeví.
Netrvalo dlouho a ozvalo se zaklepání. Přišel Mikuláš v doprovodu anděla a čerta.
Chválili i trošku hubovali, poslechli si básničky a písničky dětí. Každý dostal svůj balíček s dobrotami a čert se nakonec do pekla
vrátil s prázdnou.
Za MŠ Jana Hrubá

Jarmark ve školce

lometrové rychlosti v autě. Děti si mohly
uvědomit nebezpečnost nárazu, pokud
nejsou připoutány, ale i to, že se v této chvíli
člověk může stát smrtelným nebezpečím
i pro své spolujezdce. Další důležité upozornění se týkalo i nepřipevněných věcí v autě,
které se při nárazu stávají smrtelnou zbraní.
Tento kurz přispěl mezi dětmi k rozšíření
povědomí o bezpečném chování v silničním
provozu a rozšířil znalosti o správném chování při jízdě automobilem.
Mgr. Martina Kasíková a Mgr. Lucie Veselá,
vyučující 4. ročníků
3

S nastávající adventní dobou jsme v naší
mateřské škole připravili 4. 12. vánoční jarmark. Příprava byla náročná, ale stála za to.
Již tradičně bylo možné si vybrat z velké
nabídky krásných dárečků, pozastavit se
u teplého čaje a drobného pohoštění. Předvánoční čas jsme si zpříjemnili zpěvem vánočních koled, děti měly radost z kapříků
a rozsvícení stromečku.
Všem zúčastněným děkujeme za jejich čas
a vytvoření sváteční atmosféry.
Za mateřskou školu
Neumannová Dana

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA

17

Sobota 18. 1.
v sokolovně
od 20 do 02 hod.

REPREZENTAČNÍ PLES
M Ě S TA B Ě L Á P O D B E Z D Ě Z E M

Večerem bude provázet Jan Hejdrych, hraje
Oldřich Petrus - Sax-voice Třemošnice.
Při úvodním předtančení uvidíte tanečníky ze studia Rytmus Bakov nad Jizerou; v přestávkách, které kapela potřebuje
pro nabrání dechu, bude tančit skupina
LET´S BURLESQUE!
O půlnoci vás čeká losování o hodnotné
ceny a nebude chybět ani půlnoční překvapení.
Slosovatelné vstupenky za 150 Kč budou
v prodeji od 6. 1. v Knihovně Vladimíra
Holana.

V Komorním sále MKZ
Palačinková Pepinka
Sobota 11. 1. od 15 hod.
Vstupné: 40 Kč.
Vzorná a pečlivá Palačinková Pepinka má
ráda svůj dům a zahrádku plnou červených
jahůdek. Jak to dopadne, když do zahrádky
zavítá nezvaný hladový drak Marmelajda?
V bříšku mu škrundá jak v prázdných hodinách… A skutečně je tak zlý? Co se musí
stát, aby se z postracha stal kamarád?

Výstavní sál MKZ
Perníkové vánoce
Výstavní sál MKZ do 29. 1. 2020

Výstavní sál bude otevřen od 6. 1. 2020
vždy po - čt od 9 do 11.30 a od 12 do16 hod.

INFORMAČNÍ CENTRUM s expozicemi
NA ZÁMKU
Až se jaro zeptá aneb Bělský zámek nespí ani v zimě
Kromě pravidelných Klubů a Klubíků,
které se konají v letošním roce od 14. 1.
(Klub v úterý od 18 hod. a Klubík ve
středu od 15 hod.), máme připravenu
spoustu dalších aktivit.
Večer 14. 2. nás v Informačním centru
na zámku čeká Valentýnský košt, což je
ochutnávka vín s programem; v měsíci
březnu Velikonoční Bělá Market a výstava výtvarných děl umělecké skupiny
Spektrum.
Turistickou sezonu nám otevře v květnu
výstava z cyklu Bělské dětské manufaktury nazvaná Klobouky, která vzniká
ve spolupráci s Muzeem a informačním centrem v Novém Jičíně, městě
klobouků. Vernisáž výstavy doprovodí
dílnička, na které si děti budou moci

nazdobit slušivý klobouček. Také zpřístupníme část nové expozice středověku
Příběhy městských bran v dalším zámeckém sklepení. Jednotlivé bělské městské
brány představí středověký život kolem
Bělé u Bezdězu.
Na konci května připraví Informační
centrum a Bělá market Dětský den na
zámku.
Prohlídkový okruh nám obohatí stálá
výstava děl pana Jaroslava Weigela, výtvarníka, scénografa a herce Divadla Járy
Cimrmana, kterou umístíme na dohled
loutek pana Františka Pešána, výtvarníka a principála Divadla z půdy.
-Josef Müller

Valentýnský košt na zámku

Zámecký klub a Klubík

Drahý čtenáři našeho zpravodaje, víme,
že Valentýn je svátek únorový, ale připravujeme pro vás akci, která dosud v naší
kulturní nabídce nebyla. A chceme vás
s předstihem navnadit a informovat. Na co
se můžete těšit? V pátek 14. 2. od 19 hod. se
sejdeme v infocentru na zámku. Vyslechnete si recitál Saši Niklíčkové, regionální
písničkářky doprovázející se na akordeon
- básně o zamilovaných, milování a lásce.
Součástí bude ochutnávka vín z „Vinotéky
v Zámecké“, Zámecká ulice č. 70, Česká
Lípa. A protože se říká, že ve víně je pravda
– zeptám se pana Pospíšila, majitele vinotéky, jakou pravdu se nám chystá nalévat.
Nalijme si tedy čistého vínka:
Co nabídnete návštěvníkům koštu?
Deset krásných přívlastkových vín z Vinařství Broňka Vajbara z Rakvic, jehož vinice
se nacházejí na pomezí Velkopavlovické
a Mikulovské vinařské podoblasti.
Specializujete se na některá vinařství?
Ne, pro naše zákazníky vyhledáváme kvalitní vína z moravské i celosvětové produkce. Ve světě vína je stále co objevovat.
Jak jste se k vinařství dostal?
Úplnou náhodou. Potravinářský obor jsem
nevystudoval, ale zaválo mě tímto směrem
hledání nových odbytišť velkoobchodu potravin, kde jsem pracoval. S nástupem řetězců na konci 90. let bylo třeba se specializovat a vyhrálo to víno.
Tak odpovídal majitel Vinotéky v Zámecké
pan Pospíšil a nám nezbývá, než těšit se na setkání a ochutnávku.
Vstupné 200 Kč.
Rezervace na stránkách www.mkzbela.cz

Tento projekt Městských kulturních zařízení
sponzoruje Město Bělá pod Bezdězem
a Nadační fond ŠKODA AUTO
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Přeji vám všem rok plný pohody a pevné
zdraví. Děkuji za vaši přízeň a těším se, že
i letos pro vás budu v Zámeckém klubíku
připravovat zajímavé programy, především
tvoření a vyrábění malých milých věciček
nebo dárečků. Dny i časy zůstávají stejné.
V úterý od šesti večer klub pro dospělé
a ve středu od tří hodin odpoledne klubík pro děti. Program sledujte na našem
webu www.mkzbela.cz nebo na Facebooku.
Začínáme v úterý 14. 1. a ve středu 15. 1.
Těším se na vás.
Marcela

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Muzeum Podbezdězí v lednu 2020
Hudební recitál Františka
Vlčka a Martina Vlčka: POJĎTE,
PŘISEDNĚTE SI… ke společnému
zpívání… ještě tak trochu ve
vánočním pojetí...
Pátek 10. 1. 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 humorným písničkám.
Spojením s citlivým zpěvem syna Martina
se v poslední době jeho dosavadní repertoár rozrostl o další písně, které vzbudily
zájem a staly se impulsem k jejich společnému účinkování.
Kurz: Jak si zlepšit paměť
1. Tváře a jména
16. 1. od 17 hod.,
vstupné: 30 Kč
2. Seznamy
30. 1. od 17 hod.,
vstupné: 30 Kč
Přemýšlíte při čekání na autobus o tom,
zda jste doma zamkli, vypnuli žehličku,
nenechali jste rozsvíceno? Opakovaně hle-

dáte brýle, klíče či knihu, protože si nepamatujete, kam jste je odložili? Tápete
v obchodě, co máte nakoupit, protože jste
si doma zapomněli nákupní seznam? Nepamatujete si vlastní telefonní číslo? Ztrácíte se ve jménech svých blízkých?
Kurz Bc. Gabriely Řepové, certifikované
trenérky paměti III. stupně, vám ve čtyřech
lekcích představí vše důležité, co trénink
paměti zahrnuje. Lektorka se dlouhodobě
věnuje kurzům trénování paměti, které se
zaměřují zejména na to, aby si lidé pomocí
jednoduchých paměťových technik poradili s každodenními problémy.

Ministerstva kultury ČR a k dostání je
mimo jiné také na pokladnách Muzea
Mladoboleslavska - Mladoboleslavský
hrad, Muzeum Podbezdězí a Muzeum
Benátecka za 150 Kč.

Pověstné báchorky
Podbezdězí
Hezká katova dcera, O Festovi, Bílá paní
ve Vesnicích, 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 vydalo jedinečný
výběr pověstí a dalších zajímavých příběhů z Konopasovy bohaté rukopisné pozůstalosti.

Mše svatá v kostele
sv. Václava
Pátek 31. 1. od 16.30
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava
při augustiniánském klášteře v Bělé bude
sloužena v pátek 31. 1. od 16.30.

Mše svatá v kapli sv. Josefa
Pátek 10. 1. od 16.30
Pravidelná mše svatá
v zámecké kapli
sv. Josefa bude sloužena v pátek 10. 1.
od 16.30.

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

Publikace je vydána s finanční podporou

Společenská rubrika
VZPOMÍNKY
Dne 9. 1. uplyne dlouhých 42 let od chvíle, kdy
nás navždy opustila moje
maminka, paní Anna
Mouchová, rozená Šlenkrová, a 21. 2. to bude už
39 let ode dne, kdy naposledy vydechl můj tatínek,
pan František Moucha.
S láskou stále vzpomíná dcera Dagmar s dětmi.
Dne 10. 1. uplyne 10 let, co nás navždy
opustil pan Miroslav Nepraš. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka, syn a dcera s rodinami
Dne 10. 1. uplyne již šest let, co nás
navždy opustil milovaný manžel, tatínek
a dědeček Karel Saitl.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomínejte
společně s námi.
Manželka Miluše, synové Petr a Pavel s rodinami
a vnoučaty

Dne 18. 1. to budou dva smutné roky,
kdy zemřela paní Kamila Machačová.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou
s námi.
Pepík, Jana a Jirka s rodinami
„Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.“
Dne 19. 1. tomu bude již 23 let, co nás opustil náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan František
Kubín.
Stále vzpomínají dcera Naďa, vnoučata Naďa
a Milana a pravnoučata.
„Čas utíká a nevrací to, co vzal, jen vzpomínky
zůstávají dál.“
Dne 19. 1. uplyne již 26 let, co zemřel můj drahý
tatínek, pan František Dušička.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte, prosím,
se mnou.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene dcera Jarmila.
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„Čas utíká a nevrací, co vzal, jen vzpomínky
zůstávají dál.“
Dne 20. 1. uplyne již 8 let, co zemřela má drahá teta,
paní Hana Hrubá.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte, prosím se
mnou.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene neteř Jarmila.
Dne 26. 1. uplynou již dva roky, co
nás navždy opustila milovaná maminka a babička Zdeňka Holanová.
Kdo jste ji znali a měli rádi, zavzpomínejte s námi.
Dcera Miluše a vnoučata Petr a Pavel s rodinami
„Dny, týdny, měsíce i roky plynou, ale nikdy nezacelí
tu ránu bolestivou, která nedovolí zapomenout.“
V těchto zimních dnech vzpomínáme na druhý smutný rok, co nás navždy opustila naše drahá maminka
a babička, paní Věra Šebková. Uctíváme i památku
naší sestry Evičky Šebkové, kterou nám krutý osud
vzal před 38 lety. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají dcery a sestry Irena a Petra s rodinami.

100 let skautingu v bělé - 1. DÍl
Rok 2020 je rokem 100. výročí založení skautského hnutí v Bělé pod Bezdězem, a proto si
představíme minulost i přítomnost této momentálně největší výchovné organizace v naší
republice.
PRVNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR

ZALOŽENÍ SKAUTINGU
Skautské hnutí založil anglický
generál Sir Robert Baden–Powell
(22. 2. 1857 – 8. 1. 1941), který se
proslavil během druhé búrské války
úspěšnou obranou jihoafrického
Mafekingu (říjen 1899 až květen
1900). Předtím působil jako voják
například v Indii. Jeho specializací
bylo vyzvědačství, průzkum
a mapování terénu. Dokonce v tom
začal trénovat ostatní. Na začátku
druhé búrské války (1899) odešel
do již zmíněného Mafekingu a tuto
pevnost bránil proti značné přesile
s téměř necvičenými muži po dobu 217 dní (pak byl podepsán mír).
Využíval přitom i dovednosti odvážných 12-15letých chlapců, kteří
během obléhání skvěle plnili role spojek a poslíčků. Do vlasti se vrátil
v roce 1903 jako národní hrdina a jeho sláva později zajistila rychlejší
rozmach skautského hnutí.

V roce 1907 uspořádal B–P s 22 chlapci z různých společenských vrstev
první pokusný skautský tábor na ostrově Brownsea, kde si vyzkoušel
své nápady a postřehy z dob obléhání Mafekingu v praxi. Kluci byli
nadšeni. Úspěch tábora jej vedl v roce 1908 k vydání knihy Scouting for
Boys, v níž představil a nabídl skautský program chlapcům, a to v tak
přístupné a srozumitelné formě, že kniha ihned získala jejich zájem.
Ještě týž rok kluci na jejím základě sami vytvářeli skautské družiny
nejen po celé Anglii, ale dokonce i v Kanadě, Austrálii, na Novém
Zélandu a posléze i v dalších zemích.

PŘEDCHŮDCE SKAUTSKÉHO HNUTÍ
Nutno připomenout, že B–P byl ovlivněn americkým spisovatelem
Ernestem Thompsonem Setonem. Tento zálesák a znalec přírody
založil už v roce 1902 ve Spojených státech organizaci Woodcraft
Indians - hnutí nejen pro chlapce, postavené na ideálu života
v přírodě, s romantikou amerických Indiánů. Mělo vypracovanou
symboliku, rituály a výchovný i sebevýchovný program v duchu
lesní moudrosti. Základní rysy hnutí popsal Seton zejména
v díle Kniha lesní moudrosti. Je proto považován za přímého
předchůdce skautingu, ačkoli od skautingu jej odlišuje větší důraz
na blízkost přírodě a tradici přírodních národů a naopak absence
prvků jako např. skautský kroj, odlišný systém organizace (kmeny
smíšené z členů různého věku a obojího pohlaví).

PRUDKÝ ROZVOJ BADEN-POWELLOVY MYŠLENKY;
PRVNÍ SKAUTKY
Když v září 1909 Baden–Powell svolal celonárodní setkání skautů,
ozvalo se více než 10 000 chlapců i několik skupin dívek. Za rok už
bylo skautek na 6000. Baden-Powell na překvapivou situaci zareagoval:
další rok vytvořil program dívčího hnutí a svoji sestru Agnes jmenoval
předsedkyní výboru sesterského hnutí – „Girl Guides Association“.
Ve stejném roce Baden-Powell definitivně opustil armádu, aby se mohl
nadále věnovat pouze skautům. Tou dobou byl už skauting se svými
více než 100 000 členy nejdůležitějším mládežnickým hnutím v Británii.

Vaše příspěvky, postřehy, či fotografie k tomuto tématu prosím
zasílejte na emailovou adresu redakce: zpravodaj@mubela.cz
a označte je heslem SKAUT.

Olave, manželka B–P
od roku 1918 náčelnice anglických skautek
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ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Šermíři před koncem roku 2019
Mezi našimi nejmladšími šermíři se v posledních dvou měsících roku nejlépe vedlo
Patriku Foltýnovi, který se v obou podzimních celostátních žebříčkových turnajích
minižáků (U11) probojoval do elitní finálové osmičky, kde obsadil 6. a 7. místo. Své
první turnaje mají za sebou i loňští nováčkové – ti ale zatím sbírají spíše zkušenosti.
V kategorii mladších žáků (U13) vyšermoval Filip Korselt pěkné 5. místo na Velké
ceně Dukly Olomouc. A i když je v této kategorii teprve prvním rokem, probojoval se
tak již na průběžné 7. místo celostátního
žebříčku.
V naší „elitní“ kategorii – mezi kadety
(U17) – figurují v celostátním žebříčku
hned 4 šermíři 1. FC Bělá pod Bezdězem
do osmého místa! František Coufal je již
druhou sezonu s přehledem v této kategorii českou jedničkou. Ondřej Procházka je
4., Matyáš Landovský 7. a Martin Novák na
průběžném 8. místě.

TAJEMSTVÍ
Leden, počátek cesty
Středa 1. 1.
Novoroční větrání hlav
Sraz: v 10 hod. u České brány; s sebou:
hrneček, misku, lžíci. Suroviny na polévku a svařák zajištěny. Zapojujeme se
do turistické akce „Novoroční čtyřlístek“.

Naším největším úspěchem podzimu je
umístění Františka Coufala na turnaji Evropského kadetského okruhu v Bonnu, kde
v konkurenci 218 nejlepších evropských
kadetů vyšermoval parádní 11. místo,
a v průběžném evropském žebříčku mu
aktuálně patří 26. příčka mezi 756 bodujícími šermíři.
Sledujte nejen naše výsledky
na: www.serm-bela.cz
MC

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.

Středa 8. 1.
Turistická beseda Česká Švýcarska
Manželé Pipalovi
V Komorním sále MKZ od 17 hod.
Vstupné dobrovolné
Neděle 12. 1.
Loučení s Vánoci na Chvalském zámku autobusový zájezd
Výstava jihočeských betlémů, na nádvoří
betlém ze sena a slámy, keramické vánoční městečko ve středověké zámecké
lednici. Odpoledne živý betlém a tříkrálový průvod s velbloudy. Možnost návštěvy hravé výstavy zaměřené hlavně na
děti „Dřevo, dřívko, dřevíčko“, v zámeckém sklepení.
Možnost občerstvení v okolí.
Cena: 200 Kč (zahrnuje autobus a vstup).
Odjezd: Bělá p. B., sportovní hala: 9 hod.,
z Doks přijedou rychlíkem na ČD Bělá,
MB, rolnická škola: 9.20.

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

Obec barÁčníků
v bělé pod bezdězem

P O z vÁ n k a
na baráčnický bál, konaný v sobotu dne 25. ledna 2020 v KD
Březovice od 20 hodin. Doprava autobusem tam i zpět zajištěna
ZDARMA, odjezd od kapličky v 19 hodin.
Trasa autobusu: Čistá, Plužná, Březovice
Vstupné 120,- Kč
Hudba: J. H. SONG

Soutěž o ceny

Sobota 25. 1.
Tradiční jeskynní táborák - Braniborská
sluje
S sebou: hrneček, hlt vína, uzeninu,
dobrou obuv a náladu. Závěrečné posezení.
Odjezd upřesníme, až budou nové jízdní
řády.
Středa 29. 1.
Beseda Toulky Českou republikou s turisty (Honza, Míla a spol.)
V Komorním sále MKZ od 17 hod.
Vstupné dobrovolné.
PŘIPRAVUJEME:
Středa 19. 2.
Beseda Pacifická hřebenovka
Monika Benešová
Vstupenky v předprodeji na besedě 29. 1.
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ PŘI ZIMNÍCH CESTÁCH.
Horský vůdce

srdečně zve kOnšelstvO
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INZERCE
mĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
A mĚSTO BĚLÁ POD BEZDĚZEm VÁS ZVOU

V SOBOTU

18. ledna 2020

Zveme vás na

Reprezentační ples
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Hotelu Relax
Program

REPREZENTAČNÍ PLES

Příchod hostů: 19:30
Slavnostní zahájení: 20:00
Předtančení: 20:05
Tombola: 22:00

REPREZENTAČNÍ PLES
M Ě S TA B Ě L Á P O D B E Z D Ě Z E M

Hraje

kapela

Sax-voice

SOKOLOVNA, TyRšOVA ULicE
PŘEDPRODEJ v KNIHOvNĚ vL. HOLANA OD 6. 1. 2020
vSTuPNé 150 KČ

31.1.

Kapela: Maxband
Předtančení: Taneční škola Enliven

2020

Vstupné: 150 Kč

19:30
HOD

Předprodej lístků na recepci hotelu nebo na čísle 601 083 222.
Při akcích městských kulturních zařízení je pořizována fotografická dokumentace.

Hotel Relax / Vrchbělá 1560 / 294 21 Bělá pod Bezdězem / recepce@hotelrelax-vrchbela.cz / IČO: 28255585

1. ledna 2020

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Mělnická 273, 294 21 Bělá pod Bezdězem

Palivo jehličnaté – smrk/borovice 860 Kč/1 prm
Palivo listnaté měkké – lípa 640 Kč/1 prm

od 17.00 hodin

Palivo listnaté tvrdé – jasan, bříza 1 000 Kč/1 prm

koncert skupiny

Palivo jehličnaté – smrk/borovice 4 m délky 410 Kč/1 prm

flastr

délka paliva 1 m
prm = prostorový metr
(dřevo seskládané do krychle 1×1×1 m)

od 19.00 hodin

novoroční
ohňostroj

nabídka platí do vyprodání zásob
doprava možná dle předchozí telefonické dohody
tel: 723 372 414 / 602 143 162

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

Masarykovo náměstí Bělá pod Bezdězem
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