Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA - DĚNÍ VE MĚSTĚ -   Z KULTURNÍHO DĚNÍ SPOLEČENSKÁ RUBRIKA - ze sportu a spolkové činnosti
Vážení spoluobčané, milí běláci,
další rok končí a nový začíná. Rok 2020 byl
provázen koronavirovou pandemií a celý
svět se učil proti ní bojovat a jak s ní žít. Co
vše nás čeká s tímto virovým onemocněním
a jaké všechny důsledky to bude mít, ukáže
budoucnost. Ať už ta blízká, nebo ta vzdálenější. Bohužel se ani Bělé nevyhnuly jak
těžké, tak i ty nejsmutněji končící případy.
Opravdu velmi cítím s vámi, které to postihlo v rodině nebo vaší blízkosti.
Přesto se v roce 2020 mnohé v Bělé udělalo
a jsme připraveni v roce 2021 pokračovat.
V minulém roce bylo nejdůležitější zrealizovat dlouho odkládaný problém s nevyhovující družinou a to se podařilo. Současně
jsme takřka zdvojnásobili kapacitu družiny
z devadesáti na 150 dětí. Zcela nové je také
veškeré sociální zařízení, zmodernizované
a současným požadavkům vyhovující jsou
i nové učebny včetně přístupu k datovým
informacím. Pro ty, co to potřebují, je v provozu nový výtah.
V roce 2021 bude jednou z nejdůležitějších
a také finančně nejnáročnějších akcí přechod na nový systém likvidace odpadů na
území města. Čeká nás nový systém hlavně
v likvidaci tříděného odpadu. Cílem je jednak jeho příprava k možnosti jeho recyk-

lace. To je neznehodnotit ho například
znečištěním. Proto vám k současným barevným taškám nabídneme také barevné pytle
na plasty a papír a možnost odvozu od vašich domovů. Nabídneme vám i nové kompostéry. Ať už k výměně za ty původní, nebo
nové pro ty, kteří s kompostováním teprve
začnou. Vše děláme proto, aby v komunálním odpadu ve vašich černých popelnicích
skončilo jen to, co tam patří. Jejich svoz totiž
bude jedenkrát za dva týdny.
Pokračovat budeme i v opravách komunikací a rozšiřování možností parkování jak
v centru města, tak v okolí bytových domů.
Mělo by vzniknout parkoviště pro dvacet aut
vedle kláštera v Jenečské ulici, abyste nemuseli riskovat pokutu za nedovolené stání na
Tyršově ulici v době nákupů.
Byl bych rád, aby se služby a podnikání našich živnostníků a firem co nejdříve vrátily
do normálního stavu, a totéž si přeji i pro
náš kulturní, společenský a sportovní život.
Přeji nám všem v novém roce hlavně zdraví,
které potřebujeme pro splnění našich přání
a potřeb.
Ing. Jaroslav Verner,
starosta města

leden
1/2021
45. ročník

Výstavní sál MKZ
Masarykovo náměstí 140
„ZVÍŘÁTKA A VÁNOCE“
do 28. 1.
Připravujeme
nové rubriky pro náš
Zpravodaj
Informace na str. 5
Akce roku
30 let od odchodu
sovětských vojsk
z území
naší republiky
Aktuální informace z města
najdete na stránkách
www.mubela.cz
z kulturního
dění na www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu 
Z jednání rady města
pozemků na období od 1. 1. 2021 do
31. 12. 2021.

Spolupráce s muzeem

Půjčky z FRB

Rada města schválila uzavření smlouvy
o spolupráci s Muzeem Mladoboleslavska se sídlem Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 1, PSČ 293 01, zastoupené
Mgr. Kateřinou Jeníčkovou, ředitelkou, na
dobu neurčitou s platností od 1. 1. 2021.

Obecně závazné vyhlášky

Rada města schválila úpravu rozpočtu dle
Rozpočtového opatření č. 1 Základní školy
Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace, za rok 2020 dle předloženého návrhu.

Rada města doporučila zastupitelstvu
města schválit Podmínky pro poskytování
půjček z Fondu rozvoje bydlení (FRB)
města Bělá pod Bezdězem na rok 2021.
Rada města doporučila zastupitelstvu
města schválit obecně závaznou vyhlášku
č. 5/2020 o poplatku z pobytu a obecně
závaznou vyhlášku č. 6/2020 o poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Prodejní ceny městských pozemků

Rada města doporučila zastupitelstvu
města schválit prodejní ceny městských

Hospodaření základní školy

Hospodaření městských
kulturních zařízení

Rada města schválila 2. rozpočtové opatření Městských kulturních zařízení Bělá pod
Bezdězem, příspěvkové organizace, – snížení rozpočtu o 429.387,- Kč plynoucí z provozu a tomu odpovídající změnu rozpočtových tabulek dle předloženého návrhu.
Bc. Zdeněk Krenický,
tajemník MÚ

Městský úřad
je pro vás
opět otevřen
od 4. 1. 2021
Úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí: od 7 do 12 hod.
Středa: od 12 do 17 hod.
Registrace do nového systému
pro sběr tříděného odpadu
od 4. 1. na Správním odboru
MÚ - budova A.
Podrobnější informace na str. 4
Pokladny budou připraveny
na platby nájemného
a odpadů od 18. 1.
Prosíme, dodržujte úřední hodiny
a pravidla pro pohyb na MÚ.
Děkujeme

Upozornění pro platbu místního poplatku za komunální odpad a ze psů
Městský úřad Bělá pod Bezdězem, ekonomický odbor, upozorňuje občany
na skutečnost, že se nebudou rozesílat oznámení o výši místního poplatku
za 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 hradit od pondělí 18. 1. 2021.
Sazba poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem se mění
a činí 600,- 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 2020, pokud nenastaly sku-

tečnosti, 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 pro úlevu nebo osvobození od místního poplatku, a to do 30
dnů ode dne, kdy nastala změna údajů
již dříve ohlášených.
Poplatky je nutno uhradit nejpozději
do středy 31. 3. 2021.
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 – 11 a 12.30 –
16.30, čtvrtek 7 – 11 a 12.30 – 14.30.
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
2

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.
Obecně závazná vyhláška města Bělá
pod Bezdězem o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je zveřejněna na webových stránkách města
www.mubela.cz v odkazu Z radnice
a města – Obecně závazné vyhlášky
města.
Ekonomický odbor

DĚNÍ VE MĚSTĚ
30 let odchodu sovětských vojsk z České republiky
Připravuje Kulturní komise ve spolupráci s Městem Bělá, MKZ a Muzeem Podbezdězí.
DUBEN
Vycházka do míst, kde byla umístěna raketová zařízení a vojska „bratrské pomoci“: ZZC Jezová – Lysá hora –
Vrchbělá.
Cesta vede po neznačených cestách
a nahlédneme i do prostor Lysé hory,
10–15 km. Buřty s sebou.
KVĚTEN
Sobota 15. 5.
Autobusový zájezd: Mladá – Mordova
rokle. Prohlídka sovětského velitelského
bunkru protivzdušné obrany; areál se postupně rekonstruuje a přibývají novinky.
Milovice – muzeum. Zastávka u obory se
zubry a pratury.

ČERVEN
Sobota 12. 6.
Vrchbělá – vzpomínková akce k odchodu
vojsk. Historická ukázka odchodu vojsk.
Procházka areálem Vrchbělé – bývalé
prostory tankové střelnice. Beseda s Michaelem Kocábem ve společenském sále
hotelu Relax. Program bude postupně
aktualizován.

Bělá pod Bezdězem na cestě k méně odpadům
Jak jsme vás informovali
již dříve, naše město prochází zlepšením systému
odpadového hospodářství.
Novinky zatím nejsou vidět v našich ulicích, ale „za
oponou“ velmi intenzivně pracujeme na
novinkách pro příští rok, které, jak věříme, přinesou očekávané výsledky.
Lehké připomenutí „Proč?“
Od roku 2021 nás čeká nová legislativa,
která bude výrazně zdražovat nakládání
s odpady zejména zvýšením poplatku za
skládkování. V České republice se stále
skládkuje téměř polovina všech odpadů.
Cílem je, aby šlo za 10 let na skládky
pouze 10 % odpadů. Cíl je to ambiciózní, a je proto důležité začít na něm
pracovat již nyní.
Lehké připomenutí „Co?“
Od února letošního roku začne v našem městě fungovat pytlový sběr tříděných složek, tzv. door-to-door systém
(od dveří ke dveřím). Občané již nebudou muset chodit s tříděným odpadem
do sběrných hnízd (samozřejmě i dále
mohou), ale mohou pohodlně třídit
u domu. Technické služby města pytle
s vašimi QR kódy dle sbíraných komodit jednou za 14 dní svezou, na sběrném dvoře přetřídí, slisují a dále distribuují. Informace o harmonogramech
svozu se dozvíte ve Zpravodaji města,
na webových stránkách města nebo na
Facebooku Město Bělá pod Bezdězem.

Pytle s QR kódy můžete také odevzdat
na sběrný dvůr anebo je umístit ke
hnízdům na tříděný odpad, které po
městě rovněž zůstanou v provozu.
Tento nový systém třídění a svozu odpadů bude pro nás všechny nový, ale
věřte, že má smysl.
Cílem je zvýšení třídění, a tím snížení
množství toho, co končí dosud v černých popelnicích. Město tím přikročí
ke snížení frekvence svozu směsného
komunálního odpadu (SKO) z týdenního na jednou za 14 dní. Týdenní svoz
je v České republice zvykem z doby, kdy
byl systém tříděných složek v plenkách.
S dnešními možnostmi (kompostování
na zahradách, pytlový sběr, plně vybavený sběrný dvůr…) přichází na řadu
aktivní snižování komunálního odpadu
(SKO). Nelekejte se, není to žádný výstřel pokus-omyl, ale vyzkoušená strategie, kterou úspěšně prošly města a obce
napříč Českou republikou.
Lehké připomenutí „Jak?“
Již během ledna si můžete vyzvednout
pytle a QR kódy, které městu pomohou
evidovat množství jednotlivých komodit a jejich kvalitu. Mimo to město bude
mít v ruce data potřebná pro další optimalizaci odpadového hospodářství.
Vedle přípravy pytlového sběru probíhá
také vylepšování sběrného dvora, který
bude nově disponovat právě zmiňovanou třídicí linkou a lisem.
Dále také probíhá jednání se svozovou
společností o změnách pro příští rok –
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změna frekvence svozu a evidence jednotlivých výsypů.
•
•
•
•
•

Cíle města pro rok 2021:
zlepšit informovanost občanů
motivovat občany k většímu třídění
zavést pytlový sběr
snížit frekvenci svozu SKO
a evidovat jednotlivé výsypy
zprovoznit vylepšený sběrný dvůr

O dalších novinkách ze světa odpadů
a konkrétních změnách vás budeme
pravidelně informovat jak zde, tak na
webu či městském Facebooku. Případné
dotazy vám rádi zodpovíme na městském úřadě.
Děkujeme již nyní občanům za příznivé
reakce a těšíme se na společnou cestu
k méně odpadům.
Ing. Jaroslav Verner,
starosta města

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Věci, které slouží lidem
Lavička – taková obyčejná věc, které
zpravidla nevěnujeme žádnou pozornost. Užíváme ji a málokdy přemýšlíme
o jejím vzniku. Tak je to také v pořádku,
měla by být tam, kde je jí potřeba. Nabízí
unaveným lidem místo k odpočinku,
přátelům místo k setkávání, dětem základnu ke hrám, místo k rozjímání, pozorování přírody a další využití.
Chtěli bychom vás upozornit na náves
v Bezdědicích, kde jsou v altánku, nově
postaveném společností Lesy Bělá pod
Bezdězem, umístěny lavičky, které si zaslouží vaši pozornost. Až je budete míjet, všimněte si jich. Jsou zajímavé právě
tím, kdo je vyrobil. Vznikly ve školním

roce 2019/20 ve spolupráci žáků šestých
a sedmých ročníků ZŠ Bělá pod Bezdězem a společností Lesy Bělá pod Bezdězem. Lesy poskytly potřebný materiál
a žáci v rámci pracovního vyučování
provedli realizaci. Přáli bychom vám vidět, s jakým nasazením a vervou se žáci

vrhli na výrobu laviček, a po dokončení
jejich neskrývanou pýchu na hotový výrobek.
Tento projekt ukázal, že získávání pracovních dovedností lze pojmout zajímavým způsobem, a zároveň vznikl předmět nanejvýš užitečný, ostatně tak jako
v předešlém období, kdy vzniklo množství ptačích budek, ve kterých se ihned
zabydlely sýkorky.
A co popřát lavičkám na závěr? Určitě to, aby dlouho sloužily všem kolemjdoucím.
Ing. Pavel Machek,
Ing. Stanislav Bock

Pytlový sběr ve městě
Snahou města je zefektivnit nakládání
s odpady. Velký potenciál je zejména
v nakládání s tříděným odpadem. Jsme
si vědomi toho, že na některých místech, zejména v centru města, je nedostatek prostoru na umístění nádob a jejich počet je nedostačující. Řešením je
pytlový sběr, který bude probíhat systémem door-to-door (dům od domu).
Obyvatelé bytových domů se také mohou do pytlového sběru zapojit, avšak
mohou nadále využívat i sběrných míst
po městě. Hladký průběh však vyžaduje
dodržování pravidel tak, abychom získali co největší množství vytříděného
odpadu, a tím snížili množství odpadu
komunálního.
Pravidla pro poskytnutí pytlů:
• Občané si mohou pytle zdarma vyzvednout od ledna 2021 na městském
úřadě v přízemí na správním odboru
v uvedených dnech:
Pondělí: 8 – 11.30, 12.30 – 17 hod.
Středa: 8 – 11.30, 12.30 – 17 hod.
• Poskytnuty budou najednou pytle na
dobu 6 měsíců na domácnost na jednotlivé komodity.
• Občané žijící v rodinných domech
uloží naplněné sběrné pytle v den svozu
před svůj dům na viditelném místě a ten
jim bude odvezen, nebo jej mohou odnést ke sběrným místům i na sběrný
dvůr v Mělnické ulici.
• Každý pytel vždy řádně zavažte, aby
nedošlo k znečištění okolí.
Prosíme vás tímto o spolupráci a dodržování pravidel, jen tak může systém
fungovat.
V přiloženém letáku se dozvíte v pěti
důležitých krocích, jak bude systém
fungovat a jakým způsobem odpad do
pytlů třídit.
OVŽP

REGISTRACE

Na městském úřadě zaregistrujete
vaši domácnost v úředních hodinách:
PO a ST od 8:00-17:00
Dostanete přihlašovací jméno
a heslo do systému přes webovou
stránku www.meneodpadu.cz

Od teď si můžete kdykoliv kontrolovat
stav svých vytříděných odpadů online.
PYTLE A KÓDY

Na městském úřadě dostanete
plastové pytle a etikety s kódy.

Kdykoli vám pytle a etikety dojdou,
můžete si přijít na městský úřad
vyzvednout nové.
TŘÍDĚNÍ

Při třídění odpadu postupujete
téměř stejně jako doposud.
Vytříděné odpady vhazujte
do plastových pytlů, které jste
obdrželi na městském úřadě.

OZNAČENÍ KÓDEM

Každý kód je unikátní pro svůj druh
odpadu. Nesmíte etiketu pro plast
zaměnit s etiketou pro papír.
Každý vytříděný pytel označíte
etiketou s kódem.

PŘEDÁNÍ A EVIDENCE

Zaměstnanec města při přebírání
každý pytel načte do systému.
Naplněné a označené pytle
nachystejte v den svozu před dům.
Budou od vás odebrány
a zaevidovány.
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PAPÍR
- před vyhozením je důležité sešlápnutí
či zmačkání kartonu.

časopisy, noviny, sešity, krabice,
papírové obaly, cokoliv z lepenky, papír
s kancelářskými sponkami, obálky
s plastovým okénkem, ovšem bublinkové
obálky bez plastového vnitřku.
celé svazky knih, jakkoliv znečištěný papír
(mastný, úhlový), termopapír (některé
účtenky) a použité dětské pleny.
PLAST
– před vyhozením je důležité sešlápnutí
či zmačkání.
sešlápnuté PET lahve a nápojové kartony,
pevné obaly od kosmetických, pracích
a čisticích prostředků, fólie, sáčky, plastové
tašky, kelímky od mléčných výrobků,
pěnový polystyren atp.
mastné obaly, obaly se zbytky potravin
nebo čisticích prostředků, obaly od žíravin,
barev či nebezpečných látek, novodurové
trubky a podlahové krytiny.
KOVY
konzervy, zátky, klíče, alobal, hliníkové
obaly, plechovky a jiné předměty z hliníku,
ostatní kovové obaly a předměty z kovu.
těžké nebo toxické kovy, jako jsou
olovo nebo rtuť.
NÁPOJOVÉ KARTONY
– před vyhozením je důležité sešlápnutí
či zmačkání.
obal od mléka, obal od džusů, obal
krabicového vína atd.
měkké sáčky od kávy či jiných potravin
v prášku ani kartony obsahující zbytky
potravin a nápojů.

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Co chystáme
do zpravodaje
Stalo se už pravidlem, že
v každém čísle našeho
bělského Zpravodaje můžete najít stránku věnovanou tématu, které nás
provází celým rokem.
V tom loňském to bylo
„100 let skautingu v Bělé“. V předchozích
letech byla témata různá; od připomenutí, jak se vyvíjela společenská a politická situace v roce 1989, až po pravidelně
nepravidelný cyklus rozhovorů s osobnostmi našeho města a regionu „Zeptali
jsme se za vás“.
Letošním ročníkem bychom chtěli zahájit hned několik pravidelných rubrik. Celostránkovými rozhovory bychom chtěli
navázat právě na posledně zmíněné zpovídání lidí, kteří dělají něco navíc, věnují
svůj volný čas ostatním. A to mnohdy
i bez ohledu na finanční ohodnocení.
Inspirovalo nás loňské páté setkání rodáků, do kterého se zapojilo takřka 70 %
spolků, klubů a sdružení vyvíjejících aktivitu v našem městě a okolí. Myslíme, že
je čas připomenout život občanské společnosti, která existuje a bez které (ať si
kdo chce, co chce, říká) bychom byli jen
skupinou, davem do sebe zahleděných individuí starajících se jedině o vlastní prospěch. Občanská společnost, právě ve své
rozmanitosti, není jen shlukem nadšenců
zanícených tu pro tanec, tu pro fotbal či
házenou, jinde pěstující ovoce a zeleninu,
hrajících divadlo, ale podhoubím živé
a životaschopné přítomnosti a mnohdy
i druhou velkou rodinou.
Dalším tématem, které chceme letos otevřít, je akce, která se jmenuje „Není Bělá
jako Bělá“. Postupně představíme obce
zapojené do toho projektu, jehož hlavním smyslem a cílem je právě setkání
a možnost poznání nejen ostatních obcí,
ale i sebe sama. Zatím z toho naše město
nevychází nejlépe. Osobně nechápu nezájem širší veřejnosti o možnost poznat
nové lidi. I tohle je téma a zásadní. Budeme se vás ptát, co vás na akci odrazuje nebo jak by podle vás měla vypadat,
abyste na ni rádi přišli.
Zatím posledním rubrikou bude připomenout další kulaté výročí, a to 30 let od
odchodu okupačních vojsk Sovětského
svazu. Jsou to tři desetiletí, kdy noha
ruského vojáka opustila území, které si
uzurpovali od roku 1968. K tomuto tématu chystáme ve spolupráci s občanským sdružením Tajemství několik akcí,
abychom si připomněli, že svoboda je
k nezaplacení a stojí mnoho úsilí ji získat.
Ale snadno se ztrácí. A to bychom měli
právě dnes mít na paměti.
-mat-

INFORMAČNÍ CENTRUM
s expozicemi NA ZÁMKU
Baroko nejen pro oko a co bylo s bělským zámkem dál
Po Albrechtově smrti v roce 1634 je jeho
„šťastná země“ vystavena rabování a rozdána či rozprodána novým majitelům.
Po markrabatech z Caretto a Millesimo
(nechali stavět špýchar v předzámčí) bělské panství se zámkem koupil v roce
1678 Arnošt Josef z Valdštejna a nechává
jej barokně přestavět podle plánů Jeana
Baptisty Matheye. Stavební práce vedl
Bernard Canevale a probíhaly v rychlém
sledu. Nejviditelnější jsou v západním
křídle. Po vybourání staré věže (možná
ještě gotické, která pravděpodobně vybíhala víc do nádvoří) došlo k výstavbě
nové dvorany s vjezdem do zámku
a dvěma brankami pro pěší v přízemí,
vybudování hlavního schodiště, chodeb a sálů pod věží (ve dvou patrech)
i samotné věže a přebudování starého
paláce, dnes zabudovaného do severozápadního křídla zámku. Byl také z části
zasypán hradní příkop a opět upraven
prostor před zámkem. Jedná se o poslední velkou přestavbu tohoto zámku
a jeho venkovní vzhled byl do dnešních
dní upravován minimálně (přístavba toaletní věže kolem roku 1855, změny na
střechách, požár a následné budování

nové střechy hlavní věže 1929, výstavba
nových budov na místě tenatárny na
předním nádvoří atd.).

Učení - mučení

Sídlo dvou významných výchovně vzdělávacích institucí na bělském zámku dětské manufaktury (1767 – 1788), dotované státem, a lesnické školy (1855
– 1903), nejstarší lesnické školy v Čechách s německým vyučovacím jazykem - si vyžádalo většinou jen úpravy
interiéru a na venkovní vzhled zámku
již nemělo vliv.

Zámecký klub a Klubík
Tento projekt Městských kulturních zařízení sponzoruje Město Bělá pod Bezdězem
a Nadační fond ŠKODA AUTO
Vážení a milí,
zdravím vás ze Zámeckého klubíku.
Tento článek píšu v půlce prosince, kdy
je situace kolem pandemie stále napjatá
a nikdo neví, jak se bude vyvíjet po rodinných setkáních o vánočních svátcích.
Moc ráda bych vás pozvala do Klubíku
ke společnému tvoření a švitoření, ale
záleží to prostě na tom, zda se zámecké
brány budou moci v lednu otevřít, nebo
ne. Pokud se vám po společném setkávání stýská tak jako mně, sledujte prosím
aktuální informace a věřte, že jakmile to
půjde, začneme tvořit a dám vám to všemožně vědět. Aktuální info najdete na
našich webovkách nebo na Facebooku,
orientovat se můžete i dle aktuálních nařízení vlády ČR.
Těším se na vás v lepších časech.
Marcela
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Muzeum Podbezdězí v lednu 2021
Vážení přátelé a příznivci muzea,
dovolte, abychom vám do následujícího
roku 2021 popřáli především pevné zdraví
a samozřejmě také mnoho osobních a pracovních úspěchů.
Na setkání s vámi se budou těšit
pracovníci Muzea Podbezdězí.

Sloup byl opravován v letech 1908, 1931
a v roce 1998. Při některé z oprav sloupu
po roce 1908 byl nápis změněn:
„SVATÁ MARIA, ORODUJ ZA NÁS.“
Samotná socha Panny Marie v životní velikosti stojí na vlastním soklu, je oděna
v bohatě skládanou drapérii šatu a její
hlavu rámuje široká zlacená svatozář
s hvězdami.

SLOUP SE SOCHOU PANNY MARIE
IMMACULATY
Sloup se sochou Panny Marie byl na bělském náměstí vztyčen roku 1681 jako poděkování za odvrácení morové nákazy nákladem majitele bělského panství hraběte
Arnošta z Valdštejna (*1654 – †1708). Socha Panny Marie, jejíž autor není znám, je
umístěna na vysokém římském sloupu zakončeném bohatě zdobenou hlavicí, který
vyrůstá z hranolového podstavce. Na podstavci nalezneme informace o proběhlých
opravách a také vročení sloupu. Na jeho
čelní straně býval vytesán nápis:

Rozsáhlou restaurací sloup prošel také
v rámci úprav bělského náměstí v letech
2007 až 2011. Socha Panny Marie byla
v místě nahrazena kopií zhotovenou kamenosochařem Tomášem Vondruškou
v roce 2008. Restaurovaný originál sochy
byl umístěn do vestibulu městské radnice.
Muzeum Podbezdězí,
pobočka Muzea Mladoboleslavska,
Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.
tel.: 326 701 618
www.muzeummb.cz
info@muzeummb.cz

„SVATÁ PANÍ NAŠE DOBROTIVÁ
I VĚRNÁ, SEŠLI ZÁŘI OKA SVÉHO
DO ÚDOLÍ SLZAVÉHO.“

Betlémské putování se povedlo

Vážení a milí, jsme moc rádi, že vás Betlémské putování bavilo a že jste si procházky po naší krásné Bělé užili. Soudíme
tak dle vašich četných komentářů, které
udělaly velkou radost zase nám. V tuto
chvíli se sluší poděkovat všem, kteří akci
podpořili a pomohli ve chvíli, kdy se ukázalo, že o putování je poněkud větší zájem, než se původně počítalo (pochopte
prosím, že to se u podobných otevřených
akcích nedá dopředu nikdy přesně odhadovat). Velké díky proto patří pánům Lubomíru Andršovi, Ladislavu Šnokhousovi
a Svatopluku Benešovi za megarychlou
dodávku prkýnek, neméně pak děkujeme
Jitušce Kotkové z Muzea Podbezdězí a „lesupánu“ Stanislavu Bockovi za jejich pomoc. Děkujeme též zaměstnancům a učňům odborného učiliště Škoda Auto za
vytvoření betlémských schránek.

Přikládám pár fotek a krásných komentářů, které na naši adresu doputovaly,
a musím říci, že móóóc potěšily: „Holky
se už nemůžou dočkat zítřka! Supr, už
se těšíme! Ještě jednou díky za skvělou
akci!!! Děti jsou z hledání nadšené… OBĚ!
Včera jsme museli vzít i dědu na Valdštejn
(přiblížili jsme se k Bezdězu autem), byl
spokojený, že šel s námi. Alenka z vašeho
nápadu byla opravdu nadšená, děkujeme.
Skvělý nápad, moc nás to všechny bavilo,
dnes se k vám chystáme pro bonus.“
Marcela

6

Výstavní sál MKZ
Zvířátka a vánoce
do 28. 1.
Výstava Základní umělecké školy v Bělé se
nám koronavirem trochu zkomplikovala,
děti se sice snažily tvořit i doma a některé
výtvory si své místo na výstavce opravdu
zaslouží, ale dodávání prací a instalace šla
trochu ztuha. Nicméně ve Výstavním sále
nakonec čeká na návštěvníky zajímavá
směsice prací žáků starších i mladších, a to
až do konce ledna. Jestli vás na ni budeme
moci pustit osobně, se budeme muset nechat překvapit; pokud to v době vydání tohoto Zpravodaje nepůjde, pošleme alespoň
fotografie na naše webové stránky.
Děkujeme všem dětem i rodičům, kteří
k této výstavě přispěli svou pílí a trpělivostí.
-MKZ-

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKY
Dne 3. 12. uplynulo již 16 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 10. 1. uplyne již sedm let, co nás
navždy opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Karel
Saitl.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomínejte společně s námi. Manželka Miluše, synové Petr
a Pavel s rodinami, vnoučata a pravnouček

Dne 6. 1. tomu bude dlouhých smutných devět let,
kdy nás opustila naše milovaná maminka a babička, paní Marie Prokopová.
A dne 9. 2. tomu bude již pět let, kdy nás opustil náš
milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan Břetislav
Prokop.
S láskou vzpomínají dcera Jitka s manželem, Lucka
a Petra, vnučky s rodinami.

Dne 14. 1. uplyne 13 let, kdy navždy odešel lesák, myslivec a čestný chlap, pan Milan Daňhel. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera Radka a syn Milan s rodinami
Dne 19. 1. uplyne již třetí smutný rok, co nás navždy
opustila naše drahá maminka, paní Věra Šebková
z Bělé pod Bezdězem. Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
Na svou milovanou maminku s láskou vzpomínají
dcery Irena a Petra s rodinami.

Dne 21. 1. uplyne 10 let od úmrtí paní Věry Kubelkové.
Vzpomeňte, kdo jste ji znali.
Syn a dcera s rodinami
Dne 24. 1. by oslavil 70. narozeniny pan
Miroslav Holda, náš tatínek.
Bohužel tento milník budeme muset oslavit bez něho. Je v našich myšlenkách každý den a každý den nám moc chybí.
Dcery Martina a Hanka s rodinami a maminka Hana
Dne 26. 1. uplynou již tři roky, co nás
navždy opustila milovaná maminka, babička a prababička, paní Zdeňka
Holanová. Kdo jste ji znali a měli rádi,
zavzpomínejte s námi.
Dcera Miluše a vnoučata Petr
a Pavel s rodinami

Poděkování
Děkuji neznámému nálezci, který nalezl mou ztracenou peněženku a poctivě ji odevzdal na policii. Marcela Jirešová

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
SPOLEK TAJEMSTVÍ

AKTUÁLNĚ ZE SVORNOSTI

SK SOKOL BĚLÁ - HÁZENÁ

Rok 2021
Pátek 1. 1.
Tradiční Novoroční větrání hlav
Vycházka do okolí Bělé, sraz v 10 hod.
u České brány.
S sebou: doušek červeného vína, hrneček, misku, lžíci, dobrou náladu a trochu peněz. Zapojíme se do celostátní
akce turistů Novoroční čtyřlístek.
Sobota 9. 1.
Pojďme k betlému
Zájezd na zámek Jilemnice s výstavou
betlémů. Podrobnosti na stránkách
a vývěskách TPD.
Sobota 23. 1.
Tradiční jeskynní táborák ve sluji Braniborské – Staré Splavy
Odjezd vlaku ze stanice Bělá, město
v 9.47. S sebou obvyklá výbava a jdeme,
i kdyby bába Fukéř na trakaři jezdila.
Horský vůdce

Na podzim jsme pokračovali s dalším
zvelebováním klubovny. Začali jsme
stavbou kůlny na dříví. Ve spolupráci
se společností Lesy Bělá pod Bezdězem
a pilou v Bělé jsme pořídili materiál na
stavbu. Střešní materiál na kůlnu a práci
na ní sponzorovala firma A. K. Střechy.
Moc děkujeme!
Možná jste si všimli po městě rozvěšených směrových cedulí, které vedou
k naší klubovně na Střeláku. I na budově
se nachází velká cedule s naším logem.
Za ně děkujeme pracovníkům Technických služeb Bělá p. B. a Městu Bělá pod
Bezdězem.
Další velké díky patří panu Jaroslavu
Cankařovi a konstruktéru Petru Klackovi za výrobu nerezové lilie, která nám
bude zdobit klubovnu skautů.
A na konec chci poděkovat i všem, kdo se
podíleli na velké akci výročí 100 let skautingu v Bělé – Městu Bělá pod Bezdězem,
MKZ Bělá p. B., Muzeu Podbezdězí, těm,
kdo zapůjčili exponáty na výstavu či prameny k sestavení brožury 100 let skautingu v Bělé, a zejména Milanu Janurovi
a Tomáši Rakovi z 40. odd. OS Svornost.
Jerry
7

Oddíl házené děkuje městu Bělá pod
Bezdězem za nové prostranství před sokolovnou. V nové dlažbě je vyskládaný
znak Sokola, dále má sokolovna nové
vchodové dveře, nové schodiště a kolem budovy je položená nová dlažba.

Plánované lednové akce ve sportovní hale
17. 1. 2021
turnaj minižactva
23. 1. 2021
Memoriál Jiřího Ceháka
			
- turnaj starších žáků
Stanislav Švec
házená TJ Sokol Bělá pod Bezdězem

INZERCE

PF 2021

KULTURA LÉČÍ

Akce, na které se můžete těšit tento rok,
pokud to situace dovolí. Je možné, že budou
i v jiném pořadí, než jste zvyklí...
Středověký jarmark
Masopustní průvod městem
Zámecký klubík
Reprezentační ples města
Poetický piknik
Zahájení sezóny na zámku
Loučení s prázdninami
Den památek, EHD a Posvícení
Tréglova Bělá, divadelní festival
Rozsvícení vánočního stromu
Čarodějnice
Vánoční jarmareček
Další akce, výstavy, představení, dílničky
a koncerty najdete na webu a sociálních
sítích, stejně tak i informace o jejich
konání.
na www.mkzbela.cz nebo

fb.me/mkzbela.cz
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Z BEZDĚZSKÝCH LESŮ
povídka z doby Karla IV.

DALIBOH Z MYŠLÍNA

čte Petr Matoušek
stahujte zdarma na www.mkzbela.cz

maturitní obory

SZŠ a SOŠ
Česká Lípa, p. o.

+420 736 175 575
+420 481 131 071
holab@skolalipa.cz

www.skolalipa.cz
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