Z JEDNÁNÍ RM A ZM - DĚNÍ VE MĚSTĚ - ROZHOVOR SE STAROSTOU
MĚSTA - Z KULTURNÍHO DĚNÍ - ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Vážení spoluobčané, milí běláci,
do nového roku vám všem přejeme hodně štěstí, zdraví a hlavně
tolerance a ohleduplnosti k sobě i druhým.
Za město a MÚ
Ing. Jaroslav Verner, starosta města

leden
1/2022
46. ročník

Výstavní sál MKZ
PO STOPÁCH IMPRESIONISMU
Interaktivní seznámení
s uměleckým směrem
druhé poloviny 19. stol.
od 8. 1. do 24. 2.
Masarykovo nám. 140
I. patro
1. 1.
NOVOROČNÍ VYZVÁNĚNÍ
Masarykovo náměstí
Od 17 hod.
8. 1.
Vernisáž výstavy
PO STOPÁCH IMPRESIONISMU
Ve Výstavním sále MKZ
od 15 hod.
22. 1.
Hudební recitál
F. Vlčka a M. Vlčka
V Muzeu Podbezdězí
od 16 hod.
Vstupné: 50 Kč

Sledujte FB a stránky
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu 
Z jednání zastupitelstva a rady města

Z jednání RM
Rada města na základě provedeného
výběrového řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek vybrala dodavatele na akci „Rekonstrukce Valdštejnského sálu na multifunkční společenský
sál včetně zázemí II“. Je jím Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45,
614 00 Brno – Obřany, IČO: 41432037,
s nabídkovou cenou 9 099 999,- Kč bez
DPH. Realizace projektu, kterým opravíme další kus bělského zámku, proběhne
v roce 2022 a byla podpořena dotací
Ministerstva pro místní rozvoj přesahující
7 mil. Kč.
Rada města schválila uzavření smlouvy
o poskytnutí podpory ve výši 722.000,- Kč
ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na pořízení užitkového a osobního automobilu s alternativním pohonem.
Rada města schválila poskytnutí dalších
dvou příspěvků na úpravy staveb v městské
a vesnické památkové zóně.
Po provedeném výběrovém řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
rada schválila uzavření smlouvy na zakázku

„Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu“ se stávajícím poskytovatelem této služby, tedy se společností Compag
Mladá Boleslav, s. r. o. na příští dva roky za
cenu 8 469 225,60,-Kč včetně DPH.
Rada města schválila uzavření Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
se Středočeským krajem zastoupeným příspěvkovou organizací Integrovaná doprava
Středočeského kraje, p. o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8. Uzavření
smlouvy bylo nezbytným krokem pro zajištění dopravní obslužnosti. Konkrétní připomínky k dennímu fungování bude město
s IDSK komunikovat průběžně. Svoje věcné
připomínky můžete směřovat na e-mail
mubela@mubela.cz.
Z jednání ZM
Zastupitelstvo schválilo stav plnění rozpočtu města k 30. 11. 2021 - Příjmy ve výši
93.647.643,22 Kč, výdaje 115.601.772,79 Kč.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtu města na rok 2022 jako schodkový. Příjmy rozpočtu na rok 2022 ve výši
109.465.000,- Kč a výdaje 156.711.940,- Kč.
Schodek v celkové výši 47.246.940,- Kč.
Schodek bude financován z přebytků minulých období. Hospodářská činnost (HČ)
předpokládá příjmy 10.000.000,- Kč, výdaje
na údržbu bytového fondu 6.070.000,- Kč.

Z finančního odboru Městského úřadu
Upozornění pro platbu místního poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství a místního poplatku ze psů pro rok
2022
Městský úřad Bělá pod Bezdězem, finanční
odbor, upozorňuje občany, že místní poplatky pro rok 2022 lze uhradit na pokladně
od pondělí 24. 1. 2022.
Sazba poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zůstává ve stejné výši
jako v roce 2021 a činí 600,- Kč za jednu
osobu za rok. Poplatek jsou povinny uhradit fyzické osoby, které mají v k. ú. 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. Nově jsou od předmětného poplatku
osvobozeny děti do sedmi let věku včetně (tj.
ročníky 2015 a mladší).
Poplatek ze psů zůstává ve stejné výši jako
v roce 2021, pokud nenastaly skutečnosti,
které by výši ovlivnily (např. uhynutí psa
nebo pořízení psa nového).
Poplatky je nutno uhradit nejpozději do 31.
3. 2022.
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 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hodin,
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 192328181/0100 – 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 obecní
systém odpadového hospodářství je zveřejněna na webových stránkách města www.
mubela.cz v odkazu Z radnice a města –
Obecně závazné vyhlášky města.
Ing. Zdeňka Poláková,
vedoucí finančního odboru
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Z účtu Správy bytů bude v roce 2022 převedena do rozpočtu města částka 5.000.000 Kč
na rekonstrukci zdravotního střediska.
Zastupitelstvo neschválilo na základě žádostí fyzických osob odprodej domu
čp. 500 v Máchově ulici ani odprodej
stodoly v lokalitě U Háječku.
Zastupitelstvo schválilo odkup podílu o velikosti ideální jedné poloviny k pozemku
p. č. 857/2 a pozemku p.č. 857/3, orná půda,
to vše v k. ú. Bělá pod Bezdězem, za kupní
cenu ve výši 200.000, - Kč od Consensus Finance, s. r. o. Jedná se o pozemky v lokalitě
Horka. Tímto dojde k majetkovému sjednocení pozemků, všechny pozemky v bezprostředním okolí Horky budou ve vlastnictví města, které díky tomu bude mít plnou
kontrolu nad využitím tohoto významného
místa.
Ing. Jana Vltavská, tajemnice MÚ

Svoz popela
pro občany města
Bělá pod Bezdězem
a příměstských částí
Město Bělá pod Bezdězem od
1. 12. 2021 zahájila oddělený zkušební svoz popela pro občany topící
tuhými palivy. Žadatelé o tento svoz
musí vypsat žádost, kterou naleznete
na vedlejší straně nebo na webových
stránkách města. Na popel si musí
domácnost pořídit zvláštní popelnici,
označit nápisem „POPEL“ a v den
svozu připravit na viditelném místě
pro svoz. V měsíci prosinci se první
svoz uskutečnil ve středu 1. 12. 2021
a druhý ve středu 22. 12. 2021 od ranních hodin. Svoz popela pro rok 2022
bude probíhat vždy v lichou středu.
Tato sběrná nádoba (popelnice na
popel) bude obsluhována v průběhu
topné sezony, tedy do 31. 3. V případě,
že by byla nepřízeň počasí, bude se obsluhovat nejdéle do 30. 4. V příštím
čísle najdete harmonogram svozu popela pro 1Q roku 2022.

Obecné informace,
co a jak dávat do popelnice
Do popelnice, která je určena pouze
pro vývoz popela, nelze ukládat stavební suť, kamení, větve, výbušné
látky, kapaliny, uhynulá zvířata, nebezpečný odpad, bioodpad, horký popel
ani vytříditelné složky odpadu, jako
je plast, tetrapak, papír, sklo čiré i barevné. Pokud nádoba bude obsahovat
tyto složky, je to důvod k nevysypání.
Veronika Lislerová, DiS.
Odbor životního prostředí

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Město Bělá pod Bezdězem
Odbor životního prostředí
Masarykovo nám. 90
294 21 Bělá pod Bezdězem
Případné dotazy: lislerova@mubela.cz, 731671544

Žádost o vývoz popelnice na popel pro topnou sezonu na rok 2022
Žadatel…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Žádám o zajištění vývozu popelnice na popel z lokálního vytápění domu čp.: ……………………………………………………..
v ulici/v místní části:……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Počet obyvatel domu:……………………………………… Počet popelnic u domu:……………………………….……………….

Beru na vědomí:
• že sběrná nádoba je obsluhována v průběhu topné sezony, tedy od 1. 10. do 31. 3. (v případě velmi teplého počasí může být
z technických nebo ekonomických důvodů zkrácena, nebo prodloužena)
• nesmí být do ní ukládán horký popel
• sběrnou nádobu (popelnici) si pořídím na vlastní náklady a označím nápisem popel, v případě poškození nádoby horkým
popelem si hradí novou nádobu žadatel na vlastní náklady
Sběrnou nádobu na popel z lokálního vytápění si majitel k nemovitosti přistaví na základě schválené písemné žádosti podané
žadatelem na Městský úřad.

Obecné informace, co a jak dávat do popelnice
Do popelnice, která je určena pouze pro vývoz popela, nelze ukládat stavební suť, kamení, větve, výbušné látky, kapaliny,
uhynulá zvířata, nebezpečný odpad, bioodpad, horký popel a vytříditelné složky odpadu, jako je plast, tetrapak, papír, sklo čiré
i barevné. Pokud nádoba bude obsahovat tyto složky, je to důvod k nevysypání.
Žadatel:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
adresa trvalého pobytu:…………………………………………………………………………………………………………………
e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………...
tel. kontakt:……………………………………………………………………………………………………………………………….

datum:………………………………………..

podpis:…………………………………..
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DĚNÍ VE MĚSTĚ - ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vánoční čas v družině
Začínal adventní čas
a celá školní družina
se zapojila do příprav na tuto předvánoční krásnou dobu.
Nejprve jsme si vyzdobili chodby školy,
okna v jednotlivých
odděleních. Uspořádali jsme výstavku,
tentokrát ve stylu
staročeských Vánoc,
kde na stole nechyběla vánočka, oříšky,
jablíčka ani další pochutiny patřící k těmto svátkům. Dále
jsme se s chutí zapojili do tvorby betlémů, řetězů a ozdobiček na stromečky,

které zdobily zdejší kostel sv. Václava
společně s ostatními betlémy zapůjčenými od občanů našeho města. Děti
tvořily nejenom z papíru, ale zkoušely
vytvářet ozdoby i z těsta. Určitě někteří
z vás navštívili tento kostel a mohli jste
ohodnotit tyto dětské výtvory. Dovolte
nám za celou školní družinu popřát
vám všem klidný a pohodový celý nadcházející rok, mnoho štěstí a především
zdraví.

Tříkrálová sbírka znovu především virtuálně

Charita
Česká Lípa
Není jisté, zdali koledníci Tříkrálové
sbírky budou moci vyrazit do obchodů,
zdali budou moci zpívat, zdali bude vůbec bezpečné poslat je na koledu či
sami budou chtít. Proto v termínu od
1. do 15. ledna 2022 proběhne Tříkrálová
sbírka také virtuálně.
Dárci i v roce 2022 mohou podpořit
školní svoz zdravotně hendikepovaných
dětí z Českolipska a Novoborska, který
Charita Česká Lípa provozuje od roku
2007 a který je přímo závislý na finančních příspěvcích od dárců.
Pomozte proto i vy Sociálnímu automobilu
přispěním
libovolné
částky do virtuální kasičky, kterou naleznete na adrese www.trikralovasbirka.cz.
Jen
nezapomeňte uvést jako název obdarované
organizace Charita Česká Lípa.

Pokud je pro vás příspěvek do fyzické
kasičky příjemnější, sledujte stránky
www.ceskalipa.charita.cz a aktuální dění
v Tříkrálové sbírce na Českolipsku a Novoborsku.
V lednu roku 2021 byl automobil v našem regionu podpořen v Tříkrálové
sbírce neuvěřitelnou částkou 157.462 Kč,
která výrazně pomohla udržet provoz
služby. Jaká částka se vybere letos, netušíme, ale věříme v dobrý výsledek.
K†M†B† 2022

Jiří Gottlieber
+420 728 782 024

Fotbalový turnaj ve
školní družině

Poděkování
Bělá Market

V měsíci listopadu, kdy bylo již sychravé
počasí a nedovolovalo tolik pobyt na zahradě školy, paní vychovatelky uspořádaly
fotbalový turnaj v tělocvičně, kterou máme
v budově školy. Tentokrát soupeřilo oranžové a fuchsiové oddělení proti sobě. Proběhlo pět her a na lepší skóre vyhrálo oranžové oddělení. Malí fotbalisté byli odměněni
medailemi, diplomy a sladkostmi. Dětem se
tento turnaj líbil, tak určitě budeme pokračovat i v dalších měsících, aby všechna oddělení byla zapojena do této soutěže.

V sobotu 20. 11. jsme pro vás již tradičně
uspořádali vánoční Bělá Market, který, co
se návštěvnosti týká, předčil naše očekávání. Atmosféra byla skutečně nádherná
a věříme, že si každý vybral to své. Jsme nesmírně vděčné za podporu Městských kulturních zařízení za poskytnutí tak krásných
prostor, jako je bělský zámek a jeho nádvoří.
Ještě jednou velké díky a věříme, že i v budoucnu budeme moci zde na zámku pořádat další akce.

Jitka Tošovská

Jitka Tošovská
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Za tým Bělá Market Soňa a Eva

ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA - POKRAČOVÁNÍ
Říká se, že bychom měli začít tam,
kde jsme minule skončili. A protože
povídání se starostou našeho města
Ing. Jaroslavem Vernerem bylo opravdu
dlouhé, a tedy se nevešlo do jednoho
čísla, pokračujeme v našem rozprávění
o tom, co se povedlo, co méně, anebo
co zbývá ještě udělat. Na pomoc jsem si
k ruce vzal páně starostův volební program z roku 2018. Minule jsme skončili na sběrném dvoře, a proto pokračujeme ekologií.
Dnes navážeme na povídání…
Když jsme minule hovořili o sběrném
dvoře, rád bych navázal na ekologii a na
náš příspěvek k ní. Město teď provozuje
čtyři elektromobily, a tak po parku jezdí
tichá a nečoudící multikára, městská policie i úředníci jezdí elektromobilem Citigo.
A v nejbližší době dostaneme do provozu
další víceúčelovou multikáru (typ vozidel
N1 - vozidlo do 3,5 tuny) s možností natáhnout na „šasi“ různé kontejnery.
Podpora občanů v oblasti vytápění
spolu s firmou Atmos. Hned v březnu
roku 2019 jsme uspořádali celodenní akci
pro občany ve firmě ATMOS. Byla plná
školicí místnost. V programu byli příchozí seznámeni s možnostmi řešení na
trhu a získali kontakty na dodavatelské
firmy. Vím o několika případech, kdy občané ve spolupráci s realizačními firmami
přechod na ekologické topení realizovali
a podařilo se jim dosáhnout i na tu „zelenou“ kotlíkovou dotaci, která činila 127,5
tisíce korun. A byli to lidé nejen z Bělé, ale
i z okolních obcí a i tam se těm, kdo do
toho šli, všechno podařilo. Co se týká dalšího bodu, nádrží na jímání dešťové vody,
zatím jsem nezaznamenal žádný podnět
ze strany občanů. A sám jsem se k tomu
ještě nedostal.
BEZPEČNOST
Je tu řada bodů: kamerový systém,
zpomalení dopravy aktivními radary
se semafory. Krom toho ještě vznikla
i městská policie.
Ano, ta vznikla trochu nad rámec volebního programu. Jsem rád, že ji máme.
Ona totiž ta bezpečnostní agentura neměla vůbec žádné pravomoci. Vlastně
jen hlídali přechody. Zřízení městské
policie byla taky jedna z prvních spoluprací s Nadačním fondem Škoda, který
přispěl na vybavení služebny, pořízení
služebního vozidla a dalších dopravních prostředků.
Co se týče zpomalovacích semaforů,
tam jsem nebyl úspěšný. Měl jsem
v úmyslu takový radar se světly umístit u přechodu u kapličky, kudy chodí
hodně dětí. Ale to nám zastavila dopravní police, která před časem tato za-

řízení vyhodnotila jako kontraproduktivní. Kamerový systém máme nyní asi
na deseti místech. A právě teď se připravuje nový projekt na dalších dvacet kamerových bodů. Kamery budou
digitální, nebudou otočné, ale panoramatické, obsáhnou 320 °. A do celého systému budou zahrnuty i Bezdědice, Hlínoviště a Březinka. Náklady
na pořízení budou minimální, většinu
zaplatí ministerstvo vnitra. Důvodem
je umístění jejich retenčního uprchlického zařízení v Jezové. A celá akce
měla být hotová do Vánoc, ale situace
s čipy zasáhla i výrobce záznamových
optických zařízení. Takže se realizace
přesunuje na jarní měsíce.
ZDRAVOTNICTVÍ
Výstavba dalšího bydlení pro seniory.
Kapacita našeho pečovatelského domu
je 18 jednolůžkových garsonek a 5 bytů
pro manželské páry. Při změně nájemníka rekonstruujeme sociální zařízení,
tak abychom je udělali více bezbariérové.
Ale výstavba úplně nového pečovatelského domu není zatím v plánu. Přikláníme se spíše k obecnému trendu: pokud
si to nevynutí zdravotní stav seniora, měl
by zůstat ve svém prostředí. Podporujeme pečovatelské služby. To je podle nás
ta správná cesta. Je to jistě lepší, než někoho vytrhnout z jeho domova a přesadit
ho do pro něj cizího prostředí.
A co zdravotní středisko?
Mě by ani ve snu nenapadlo, že se mi
podaří přesvědčit doktory, aby nám
středisko prodali. Původní myšlenka
byla, že všemožně pomůžeme budovu
zvelebit a upravit, ale nakonec to dopadlo tak, jak asi mělo, a zdravotní středisko je v městských rukou. Podařilo se
nám už zamezit zatékání do rehabilitace. Lékaři jsou zbaveni starostí o objekt a mohou jen ordinovat. Doufejme,
co nejdéle budou moci. A i případná
náhrada a nástupci našich současných
lékařů, kteří jsou všichni v důchodovém věku, se budou hledat lépe, když
jim město nabídne důstojné prostředí.
A v neposlední řadě obyvatelé našeho města budou středisko navštěvovat snad s pocitem, že je tak trochu
jejich. Příští rok budeme dělat okna,
fasádu. Snad se nám časem podaří přidat i další odborné praxe a třeba se ze
střediska stane malá poliklinika. Zabýváme se i odkupem pozemků od státu,
abychom trochu urovnali i dopravní
režim okolo střediska.
SPORT, ZÁJMOVÉ SPOLKY
Město se stará o všechna sportoviště tak,
aby se ti, kdo chtějí dělat nějaký sport,
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mohli soustředit hlavně na něj. Všude
topíme, všude svítíme (tělocvičny, hala,
stolní tenis), fotbalové hřiště dostává
pravidelnou údržbu trávníku.
Podpoříme návrat fotbalu do krajských
soutěží.
Málem se povedlo přezimovat na prvním místě v tabulce, teď přezimujeme
jako (asi) třetí. Hlavně se nám povedlo do kádru dospělých dovést samé
místní borce. Takže už to není takové
to: „A kdo to hraje s tou osmičkou?“
Všichni jsou buď rodáci, nebo zde bydlící. Hraje tu jedenáctka Běláků. Trénuje je jeden z největších bělských talentů, Karel Vrabec. A jde jim to.
Dále čtu: zpracujeme projekt, který
umožní znovu provozovat motokros
v Bělé.
Tak tohle se mi moc nepodařilo. Máme
to dokonce i v územním plánu, proběhla některá jednání. Měl jsem pár
nápadů i na elektromotokros, ale konkrétní výsledky nejsou.
KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Podpoříme vznik kvalitní restaurace
uprostřed města, osadíme park parketem a posezením a park ozvučíme…
Park máme ozvučený, je vybaven v základu sety na posezení. Co se týká restaurace, měl jsem vizi vrátit kvalitní
stravování do centra. Po odchodu Tesca
jsem měl pocit, že je to ta pravá chvíle.
Ovšem občané se na nás obraceli, abychom tam zachovali prodejnu. Tak jsme
vybrali moravský řetězec Hruška. Ale
není po celé ploše. Třetina z toho bývalého prostoru je volná. Já osobně doufám, že se nám do té třetiny podaří malou kavárnu/cukrárnu či restauraci nebo
bistro dostat. Protože to v centru bolestně chybí, nic pěkného tu není. Tedy
je, Stará pošta, ale ta má otevřeno jen
o víkendech. Já přemýšlím spíš o běžném provozu přes pracovní týden.
A jsme opět na konci stránky, to znamená, že pokračovat budeme i v příštím čísle. Příště se budeme věnovat
škole a aktivitám na zámku.
A ještě tě, starosto, poprosím o přání
k novému roku pro naše čtenáře
a všechny Běláky.
Já přeji všem Bělákům a čtenářům našeho Zpravodaje hodně štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví. Zdraví budeme
v roce 2022 potřebovat nejvíce.
Děkuji za rozhovor a na shledanou
v únorovém čísle bělského Zpravodaje.
Rozhovor vedl
Petr Matoušek, MKZ Bělá p. B.

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
VÝSTAVNÍ SÁL MKZ
Po stopách impresionismu
od 8. 1. do 24. 2.
Budou k dispozici pracovní listy pro žáky
školek, základních škol i studenty středních škol. Nebude chybět ani reprodukce
jediného obrazu, který za svůj život prodal nejznámější představitel postimpresionismu, Vincent van Gogh.
Všichni jsou srdečně zváni na vernisáž
konající se 8. 1. 2022, která výstavu zahájí.

Jak to bude
s reprezentačním 
plesem Města?
V minulém čísle jsme psali, že hledáme
vhodný termín pro Reprezentační ples
města. Nic se na tom nemění. Nový termín
stanovím v okamžiku, až dojde k výraznému zlepšení v situaci s covidem-19. A až
bude jasné, že plesat budeme bez roušek.
Takhle by jistě nikoho nebavilo.
za MKZ Petr Matoušek

Klára Marková
V lednu 2022 se ve Výstavním sále MKZ
Bělá pod Bezdězem (Masarykovo náměstí
140) uskuteční výstava Po stopách impresionismu, která je praktickou částí maturitní práce Kláry Markové pod vedením
Jarmily Novákové. Klára Marková je studentka maturitního ročníku na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi.
Výstava je otevřena od pondělí do čtvrtka
od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hodin. Po domluvě je možná návštěva i mimo otevírací
hodiny.
Výstava seznámí návštěvníky, děti i dospělé, s impresionistickým uměleckým
hnutím a dvěma uměleckými směry,
které z něj vzešly: neoimpresionismem
a postimpresionismem. Uskuteční se i komentované prohlídky. Na cestě po šlépějích na návštěvníky kromě informačních
panelů čekají i úkoly různých obtížností.

KOMORNÍ sál MKZ
O Palečkovi
Sobota 12. 2. od 15 hod.
Divadýlko Mrak, Havlíčkův Brod

Vstupné 50 Kč
Masarykovo nám. 140,
Bělá pod Bezdězem
vstup ze Střelecké ulice
Upozorňujeme, že dle vládního nařízení mají do komorního sálu povolený
vstup pouze diváci, kteří se mohou
prokázat certifikátem o očkování, nebo
prodělání nemoci covid-19. Děkujeme
za pochopení.

CLAUDE
MONET
1840-1926

1899

1873

1886

IMPRESE:
VÝCHOD
SLUNCE

SUZANE HOSCHEDÉ SE
SLUNEČNÍKEM

JEZÍRKO S
LEKNÍNY

1916-1919

LEKNÍNY

Narodil jsem se roku 1840 v Paříži.
Mládí jsem prožil v Le Havru, kde
jsem se seznámil s Eugènem Boudinem. Díky Boudinovi jsem začal
malovat pod širým nebem.

V Paříži jsem navštěvoval Académii
Suisse a Ateliér Charlese Gleyra.
V kavárně Guerbois jsem se seznámil s Édouardem Manetem,
Augustem Renoirem.

Během prusko-francouzské války
jsem působil v Londýně, kde jsem
potkal obchodníka s uměním,
Paula Duranda-Ruela, který mi
pomohl nastartovat moji
uměleckou dráhu.

V roce 1883 jsem si koupil dům
v Giverny, kde jsem tvořil až do
své smrti. Zemřel jsem roku 1926
jako slavný a bohatý malíř.

Klára Marková 2021

Zámecký klubík v lednu 2022
Vážení a milí,
v zámeckém Klubíku, jestli nám to situace
dovolí, začneme pracovat v úterý 11. 1.
Časy zůstávají stejné, tedy úterky vždy od
17 hod. a Klubík pro děti každou středu
od 15 hod. Hned v úterý 11. 1. máme přislíbenou dílničku s Jarmilou Rybovou, se
kterou jsme již měli čest malovat mandaly,
a vy, kdo jste přišli, víte, že Jarmila má přesah do jiných sfér a svérázně a upřímně
jej šíří mezi nás. Nu, a protože se v lednu
ocitneme na prahu nového roku, vytvoříme si společně s Jarmilou mapu splněných přání. Tato dílnička bude pro omezený počet osob, tak si raději svou účast
rezervujte na www.mkzbela.cz. Jinak
bude lednový Klubík ještě ve znamení
tvorby keramiky; kdo máte zájem, přijďte
mezi nás. Třídenní kurz „Malování pravou hemisférou“ jsme byli nuceni přesunout na únor. Zájemci se mohou přihlásit v Informačním centru s expozicemi na
zámku nebo na tel.: 777 131 376. Řídíme
se aktuálními vládními nařízeními, proto
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sledujte naše facebookové nebo webové
stránky www.mkzbela.cz.
Těšíme se na vás.
Marcela Paterová
MKZ Bělá p. B.

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
INFORMAČNÍ CENTRUM s expozicemi NA ZÁMKU 
Bělský zámek vydává další tajemství
Při budování nových prostor ZUŠ ve
dvou bytech prvního nadzemního podlaží jižního křídla bělského zámku se
postupně přišlo na několik zajímavostí.
Po sejmutí podhledů jsou to původní
renesanční klenby v jedné z místností
„vylepšené“ několikanásobným požárem a historizující výmalbou. Spodní
vrstva omítky této klenby pak byla trvale
vystavená kouři. To vede k domněnce,
že tento prostor sloužil delší dobu jako
zámecká pekárna. V této domněnce
nás utvrzuje i provedený archeologický
průzkum pod podlahou, který ve zděné
konstrukci rozpoznal základ dvou pecí,
každá v předpecí s popelovou šachtou;

v prvním případě (asi starším) se mohlo
jednat o předpecní šachtu (jámu), která
mohla sloužit zároveň jako popelová
(pro uchování dalším generacím u této
větší šachty nedošlo k vybrání výplně).
Menší popelová šachta byla vyplněna
uhlíky a střepy nádob. Výzkum také zachytil část původní podlahy z cihelných
dlaždic a nejmladší konstrukci probíhající celým prostorem, asi provětrávací
cihelný zděný kanál prkenné podlahy.
Zámecká pekárna zde fungovala pravděpodobně v 17. a 18. století.
Josef Müller

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKY
Dne 6. 1. tomu je dlouhých
smutných deset let, kdy nás
opustila naše milovaná
maminka a babička, paní
Marie Prokopová. A dne
9. 2. tomu bude již šest 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 10. 1. uplyne již osm let, co nás
navždy opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, Karel
Saitl. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomínejte společně s námi.
Manželka Miluše, synové Petr a Pavel s rodinami, vnoučaty a pravnouček Štěpánek
Dne 15. 1. uplyne 25 let od tragického úmrtí paní Stanislavy
Šindelářové. Kdo jste ji znal, vzpomínejte s námi.
Synové František a Petr s rodinami

Dne 18. 1. uplynou čtyři smutné roky, kdy zemřela paní Kamila
Machačová. Děkujeme, když vzpomenete s námi.
Stále vzpomínají manžel Pepík, Jana
a Jirka s rodinami.

Dne 25. 1. uplyne 10 let od úmrtí
mého manžela Petra Machana. Kdo
jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Stále vzpomíná manželka, děti
a vnoučata.

Dne 19. 1. 2022 tomu budou již čtyři smutné
roky, co nás navždy opustila naše drahá maminka a babička, paní Věra Šebková.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou
vzpomínku spolu s námi.

Dne 26. 1. uplynou již čtyři roky,
co nás navždy opustila milovaná
maminka, babička a prababička,
Zdeňka Holanová. Kdo jste ji znali
a měli rádi, zavzpomínejte s námi.
Dcera Miluše
a vnoučata Petr a Pavel s rodinami

„To, že čas rány hojí, je pouhé zdání.
Stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.“
Dne 19. 1. uplyne již dlouhých 28 let, co zemřel
můj drahý tatínek, pan František Dušička,
a 20. 1. již 10 let, co nás opustila také moje
drahá teta, paní Hana Hrubá. Kdo jste je znali
a měli rádi, vzpomeňte prosím se mnou.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene zarmoucená dcera a neteř Jarmila.
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Z ARCHIVŮ
Od mlynářské školy ke zdravotnímu středisku
Myšlenka na zřízení nějaké odborné
střední školy v Bělé pod Bezdězem byla
živena již od přelomu let 1903 – 1904,
kdy se přestěhovala z Bělé do Zákup
vyšší střední škola lesnická, která byla
umístěna na bělském zámku od roku
1855 bezmála půl století a byla nejstarší lesnickou školou v Čechách s německým vyučovacím jazykem. Možná
je jen velikou náhodou, že první mlynářská škola na Moravě s německým
vyučovacím jazykem působila v Úsově
od roku 1911. V tomtéž Úsově, kde na
zámku našla první domov nejstarší lesnická škola na Moravě s německým vyučovacím jazykem, a to o tři roky dříve,
než to stihla Česká lesnická jednota
v Bělé. Korespondovat ohledně umístění mlynářské školy s českým vyučovacím jazykem do našeho města počali
bělští radní v roce 1908 (SOkA Mladá
Boleslav, fond AM – Bělá pod Bezdězem, i. č. 979, sig. XI Mlynářská škola,
korespondence 1908 – 1914, kt. 120).
A korespondence to byla opravdu zajímavá. Intervenovalo se na nejvyšších
místech a do jednání se aktivně zapojili hned tři poslanci Říšské rady: Josef Dürich (také předseda Jednoty českých mlynářů), Dr. Zdeněk Tobolka
a prof. JUDr. Jaromír Čelakovský. Jednání vedla ke kýženému cíli, ovšem pro
město za nemalých obětí:
C. k. okresní hejtmanství v Mnichově
Hradišti z 30. 11. 1912, přípis, výtah C. k. ministerstvo veřejných prací zamýšlí dle výnosu z 18. 11. 1912 na základě předloženého prohlášení obce
Bělá pod Bezdězem ze dne 23. 9. 1912
zřídit státní odbornou školu pro mlynářství s českou řečí vyučovací v Bělé
pod Bezdězem za těchto podmínek:
Obec Bělá postaví na staveništi od ní
poskytnutém a prohlášeném podle
plánů zhotovených dotčeným ministerstvem na vlastní náklad novostavbu
k umístění školy i s pokusným ústavem a dílnami, jakož i s bytem ředitelovým a přenechá pro bezplatné užívání
ústavu.
Druhou část příběhu o tom, jak se
v Bělé stavěla mlynářská škola (ve výše
zmíněném fondu) zastupuje (jako poslední dokument) plakát, na kterém zve
Společenstvo mlynářů okresu mnichovohradišťského, bělského a mladoboleslavského na svůj sjezd, který se bude
konat v Bělé pod Bezdězem v neděli
9. 3. 1913. Jedním z bodů sjezdu byla
i prohlídka staveniště mlynářské školy.
Takže o výstavbě budovy se v tomto
fondu již nic nedozvíme.

Z dostupných materiálů není ani
jasné, které staveniště vlastně účastníci
sjezdu navštívili. Zatímco materiály ve
výše zmíněné složce odkazují podle katastrálních čísel na pozemky u České
brány, kde dnes stojí mateřská škola,
materiály z archivu místního stavebního úřadu uvádějí místo úplně jiné,
kde se v době konání sjezdu skutečně
stavělo (dnes je v budově čp. 501 - stará
popisná čísla 375, 376 - v Máchově ulici
zdravotní středisko).
Pokud to někomu přijde zamotané, teď
to bude ještě zamotanější.
Na dotčených pozemcích zakoupených Družstvem pro stavbu rodinných
domů úřednických, učitelských, řemeslnických a dělnických v Bělé pod
Bezdězem a okolí z. s. s. r. o, se mělo
stavět podle plánu: NÁVRH RODINNÉHO DVOJDOMKU – Josef Podařil,
architekt a stavitel, Staré Benátky. Plán
byl vytvořen v roce 1912 a schválen stavební komisí 5. 7. 1912.
Ale stavělo se podle upraveného plánu:
NÁVRH ŠKOLY MLYNÁŘSKÉ V BĚLÉ
- Karel Kredba, architekt a stavitel, c. k.
stálý přísežný soudní znalec, Katusice.
Plán byl vytvořen 2. 3. 1913 a se změnami byl schválen dodatečně 21. 10.
1924 za podmínek uvedených v protokolu ze stavební komise města Bělé pod
Bezdězem ze dne 19. 10. 1914.
Investorem byla Česká národohospodářská záložna v Bělé, která obdržela
dodatečné stavební povolení 20. 10.
1914. Se stavbou se započalo 2. 5. 1913,
dokončena byla 15. 9. 1914 a kolaudována 19. 10. 1914.
V této budově nikdy nikdo mlynářství
nevyučoval a na pozadí válečného konfliktu světových rozměrů se rozplynul
jeden sen o středoškolském vzdělávání
v našem městě. V roce 1914 byla v budově dnešní průmyslové školy v Břeclavi otevřena dvouletá mlynářská škola
a po vzniku Československa byla jedinou mlynářskou školou v celém státě.
Za 2. světové války byla přes Brno přesunuta do Pardubic, kde sídlí dodnes.
Objekt postavený podle upravených
plánů mlynářské školy v Bělé ale veřejnosti sloužit nepřestal. Podle dalších materiálů z archivu místního stavebního úřadu bylo majiteli Zemské
prázdninové péči, Praha II, Jungmannovo náměstí 20, uděleno stavební povolení ke stavbě společné jídelny a šesti
pokojů. Stavební povolení z 9. 5. 1931.
Majitele zastupoval a stavbu provedl
arch. stavitel Juránek (zajímavost pro
Běláky - architekt Juránek si vzal za
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manželku sestru herce Václava Trégla,
Marii).
V květnu 1945 zde bylo repatriační
středisko poskytující zdravotní, hygienickou, stravovací a ubytovací péči, pak
dětský domov a v polovině padesátých
let minulého století byla budova přeměněna na zdravotní středisko.
Za poskytnuté plány a dokumenty děkuji paní Janě Čermákové z OVŽP Bělá
pod Bezdězem a pracovníkům SOkA
Mladá Boleslav. Za věcné připomínky
děkuji panu Václavu Šolcovi.
Josef Müller
Stavební plány z archivu OVŽP Bělá
pod Bezdězem, složka Mlynářská škola
a zdravotní středisko

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Muzeum Podbezdězí v lednu 2022
Milí přátelé a příznivci Muzea Podbezdězí,
dovolte, abychom vám poděkovali za
přízeň, kterou jste nám, i přes dočasná
vládní opatření, projevovali v minulém
roce.
Velmi si vážíme vašeho zájmu a věříme,
že i v letošním roce vám budeme moci
nabídnout řadu zajímavých výstav a akcí.
Jedním z projektů, na které se můžete
v sezoně 2022 těšit, bude výstava obrazů
grafika, ilustrátora a člena výtvarné skupiny Tolerance 95, Jana Gablera.
JAN GABLER se narodil 10. 1. 1952
v Doksech a dětství prožil v Bělé pod
Bezdězem. Vystudoval Střední grafickou školu v Hellichově ulici v Praze. Je
autorem grafické úpravy asi čtyř set knih,
přičemž řadu z nich také sám ilustroval.
Podílel se na grafické podobě několika
časopisů, za všechny jmenujme např. Reflex, Interview nebo ČT+.

Je zakládajícím členem umělecké skupiny
Tolerance 95 a členem Jednoty umělců
výtvarných.
Spolupracoval mimo jiné s básníkem
Dušanem Spáčilem, kterému ilustroval
několik básnických sbírek. Dva roky žil
a tvořil na ostrově Lanzarote. Našeho
krajana jsme se u příležitosti jeho 70. narozenin rozhodli uctít výstavou věnovanou jeho tvorbě. Na tuto výstavu, a nejen
na ni, budete pochopitelně srdečně zváni.
Přejeme vám, aby rok 2022 byl pro vás
šťastný a úspěšný, nám všem pak přejeme
pevné zdraví a co nejvíce inspirativních
kulturních zážitků.

začátky blues a swingu v české hudbě,
kterých se drží dodnes. Od 90. let začal
inklinovat 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.
Mše svatá v kapli sv. Josefa
Pátek 14. 1. od 16.30
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli
sv. Josefa v Bělé pod Bezdězem bude
sloužena v pátek 14. ledna od 16.30.

Vaše Muzeum Podbezdězí
Hudební recitál Františka Vlčka a Martina Vlčka: POJĎTE, PŘISEDNĚTE
SI… ke společnému zpívání
Pátek 22. 1. od 16 hod., vstupné 50 Kč
Zopakujme si příjemné „setkání se
zpěvy“ z minulých let, při němž si, v duchu pořadu, přisednete a prožijeme společnou chvíli tentokrát s lidovými písničkami. Pražský písničkář Franta Vlček
začal v 80. letech u tradičních trampských písní. Ve své tvorbě je ovlivněn

Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 28. 1. od 16.30
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava
při augustiniánském klášteře v Bělé pod
Bezdězem bude sloužena v pátek
28. ledna od 16.30.

Jan Gabler vytváří rovněž plakáty a užitou grafiku a je autorem mnoha desítek
obrazů a soch.

Kontakt:
MUZEUM PODBEZDĚZÍ,
pobočka Muzea Mladoboleslavska
Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.
tel.: 326 701 618, mobil: 606 070 910
www.muzeummb.cz, info@muzeummb.cz
Facebook Muzeum v Bělé pod Bezdězem
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Z HISTORIE STOLNÍHO TENISU
V minulém ročníku Zpravodaje jsme
zahájili sérii rozhovorů V Bělé to žije.
Každý měsíc jsme přinášeli rozhovor
s osobnostmi našeho města z oblasti
sportu, kultury a společenského života.

Seriál bude pokračovat, protože jsme
zdaleka nevyzpovídali všechny, kdo ze
svého volného času dávají jiným. Ale
rozhovory přinesly i zajímavý bonus.
V loňském roce pan Luděk Kaňka spolu

s PhDr. Vladimírem Slobodzianem (Zigi)
napsali historii místního klubu stolního
tenisu. A my vám jej jako doplněk výše
zmíněných rozhovorů, také na pokračování, přinášíme.
-pm-

Jak šly sezony
V časovém přehledu historie organizovaného stolního tenisu v Bělé pod Bezdězem
jsme v mapování prvních deseti až patnácti
let čelili dvěma hendikepům. Bohužel jsme
po smrti zakladatele a dlouholetého předsedy oddílu Václava Grolmuse nedokázali
získat od jeho sestry pí Třískové jeho písemný a fotografický archiv. Částečně byl
využit ještě za jeho života, kdy při 35. výročí v roce 1984 byla uspořádána v místním kině výstava o činnosti oddílu s řadou
fotografií, která mapovala textově i popisky
pod snímky historii. Po skončení expozice,
která trvala asi dva měsíce, se všechny materiály vrátily k panu učiteli a poté jsme se
již k nim nikdy nedostali.
Z tohoto důvodu při popisu začátků oddílu vycházíme především ze vzpomínek
a pátrání v dobovém tisku, ale není vyloučeno, že při dalším pátrání později získáme
podrobnější informace.

tréninky a zápasy se scházeli v herně u Mittenhuberů, která vznikla v prostoru bývalého hostince (dnes Masarykovo náměstí
čp. 10).
Oddíl suverénně vyhrával v prvních letech
činnosti přebor dokeského okresu družstev i v soutěžích jednotlivců. V deníku
Stráž severu se 13. 2. 1952 uvádí v rubrice Stručně z kraje: „Oddíl stolního tenisu
S. Delta Bělá sehrál v neděli přátelské
utkání se stolními tenisty S. Elite Varnsdorf.
Po pěkných bojích skončilo utkání těsným
vítězstvím S. Elite Varnsdorf v poměru 6:4.
Některé výsledky: Grolmus – Krutil 2:1,
Hůlka – Kopřiva 1:2. V neděli 24. 2. 1952
uspořádal oddíl 3. kolo Karlečkova memoriálu mužů.“ Vyhrál Zušťák před Bartoněm
(oba Textilana Liberec) a Ginzgeyem (VPŠ
Liberec).
Týdeník Cesta míru 5. 4. 1952 píše: »Nejlepší stolní tennisty v okrese Doksy má závodní sokolská jednota Delta Bělá. V přeboru dokeského okresu vyhráli jak soutěž
smíšených družstev mužů a žen, v níž hrálo
6 družstev, tak soutěž dorosteneckých družstev za účasti 12 družstev. Také v okresním přeboru jednotlivců, který se konal
v neděli 30. 3., zvítězili hráči Sokola Delta
Bělá téměř ve všech soutěžích. Ve dvouhře
mužů obsadil první místo V. Herman před
Grolmusem, ve dvouhře žen Vrabcová a ve
dvouhře dorostenců J. Paulů…“ Další tituly získali v deblu Grolmus s Hermanem,
Vrabcová s Vávrovou, dorostenci Paulů
se Zajíčkem a ve smíšené čtyřhře Cehák
s Vrabcovou.
V roce 1956 oddíl už pod názvem Tatran
je účastníkem krajského přeboru družstev
a po polovině soutěže je z osmi účastníků
třetí za Spartakem Stráž nad Nisou a Textilanou Liberec. V krajském přeboru hraném v Turnově se probojoval až do finále
dvouhry žáků Pavel Bělonožník, kde prohrál s Liškou (Sokol Staré Splavy). Čtyřhru
vyhrál společně s Liškou. Družstvo skončilo třetí – již pod novým názvem Spartak
Bělá p. B.
V listopadu 1956 sehráli muži přátelské
utkání s vedoucím oddílem přeboru kraje
Praha-venkov Spartakem Mladá Boleslav
a utkání skončilo 8:8. Nejlepšími hráči byli
Grolmus, Hůlka a Bartoš, za hosty Krupička a Marek. Žáci porazili v přátelském
zápase Lok. Česká Lípa 15:1, dorostenci
prohráli 4:5.
V lednu 1957 bělští stolní tenisté zcela
ovládli okresní přebor dospělých za
účasti 16 mužů a 8 žen. V mužích vyhrál Chrtek před Grolmusem, Hůlkou

a Bartošem, v ženách Tieftrunková před
Klingerovou, Potměšilovou a Sukovou
(všichni Spartak Bělá). V únoru 1957
se stal v České Lípě Pavel Bělonožník
krajským přeborníkem ve dvouhře žáků
a také družstvo zvítězilo.
V krajském přeboru I. tř. v sezoně
1957/58 si muži vedou dobře a svádějí boj
o první příčku s Lokomotivou Č. Lípa B
a Jiskrou Nový Bor. Zato ženám se nedaří
a jsou poslední. V lednu 1958 se konaly
dorostenecké a žákovské krajské přebory
v Lomnici nad Popelkou bez účasti bělské mládeže (!?). V únoru 1958 na celostátním turnaji Memoriálu M. Schnircha
v Jablonci vyhráli čtyřhru žáků Bělonožník s Karlem Polákem. V doplňkové soutěži pro hráče Libereckého kraje skončil
druhý ve dvouhře dorostenců Gerhard
Hocke a ve dvouhře žáků zvítězil Bělonožník před K. Polákem.
Áčko mužů startující v krajském přeboru
I. třídy hrálo většinou v sestavě Hůlka,
Herman, Grolmus, Bartoš, Chrtek, Šafková a Valehrachová. P. Bělonožník a K.
Polák se již stali dorostenci, mezi žáky
se začal prosazovat Jiří Neuman. V prosinci 1958 zvítězilo družstvo žáků v sestavě Jiří Neuman, Petr Polák a Jiří Škába
s naprostou převahou v I. kole krajského
přeboru. V březnu 1959 na dorosteneckém přeboru kraje v Jablonci si Běláci
vedli solidně. Kučerová vybojovala nečekaně bronz ve dvouhře, čtyřhru ovládli
Bělonožník s K. Polákem a v mixu měli
bronz Bělonožník s Kučerovou. Družstvo
dorostenců skončilo v krajském přeboru
čtvrté. A-tým pak třetí. V dubnu 1959 se
konaly krajské přebory žactva. Ve dvouhře se Petr Polák probojoval až do finále,
v němž prohrál s Pražákem (Jiskra Textilana Liberec), čtvrtý skončil Neuman,
šestý Škába a osmý Dvořák. Dvouhru žákyň vyhrála Jitka Tieftrunková, čtyřhry
bělské páry Neuman – Polák a Neuman
– Tieftrunková.
Bělonožník a K. Polák byli nominováni
k mezikrajovému utkání Liberce s Karlovými Vary. Každý po bodu přispěli
k vítězství 6:3. Okresními přeborníky se
v prosinci 1959 stali ve dvouhře Bartoš
(před Hůlkou a Josefem Bělonožníkem)
a Valehrachová (3. Vrabcová). Ve čtyřhře
získaly tituly dvojice Bartoš – Hůlka
(2. Grolmus – Jos. Bělonožník, 3. P. Bělonožník - K. Polák) a v mixu Hůlka –
Valehrachová (2. Grolmus – Vrabcová).

V Libereckém kraji
V roce 1949 patřila Bělá územně do Libereckého kraje a pod okres Doksy, a to až do
konce června 1960, kdy byl Liberecký kraj
zrušen a vznikly nové kraje. Bělá se pak
stala součástí Středočeského kraje a okresu
Mladá Boleslav. Tak je tomu dodnes.
Nejprve byli bělští stolní tenisté organizováni pod Sokolem Delta. Na konci roku
1952 došlo k další reorganizaci tělovýchovy
a sportu, byl zřízen Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport (SVTVS) a v roce
1953 byly všechny existující TJ a oddíly
zařazeny – podle sovětského vzoru – do
tzv. dobrovolných sportovních organizací
(DSO) a přičleněny k jednotlivým průmyslovým resortům (bylo jich devět). Pro
průmysl zpracování dřeva byl vytvořen
Tatran, a tak se oddíl stolního tenisu stal
Tatranem DSO Bělá p. B. Nepřirozený systém se neosvědčil, v roce 1955 bylo všech
devět DSO sloučeno do jedné organizace
a v březnu 1957 vznikl Československý svaz
tělesné výchovy (ČSTV). V Bělé se všechny
sportovní oddíly sloučily pod hlavičku TJ
Spartak, a tak tomu bylo až do roku 1990,
kdy oddíl vystoupil z TJ Spartak a vznikl
samostatný Table Tennis Club (TTC) Bělá
pod Bezdězem. To byla jen krátká exkurze
do historie názvů.
Jak vzpomínal V. Grolmus, po založení
oddílu při Sokole Delta hráli v roce 1949
jen přátelská utkání po domluvě s různými
soupeři. Až později se zapojili do organizovaných soutěží Libereckého kraje. Na
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ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
SK Bělá - Házená
V rámci spolupráce
s místní základní školou
pořádáme dopolední sportovní hodiny s házenou. Ve
škole je to oblíbená akce
jak u učitelů, tak i u dětí.
My to zajišťujeme našimi trenéry a zároveň to je pro nás dobrá náborová akce.
Věnujeme se hlavně všeobecnému sportovnímu rozvoji dětí, koordinaci, obratnosti, technice běhu, hodu, základům
gymnastiky, základům ovládání míče
a v závěrečné třetině si děti zahrají miniházenou. Trénink prokládáme i různými
soutěžemi. Pro děti je to zpestření tělesné
výchovy, v prostorách Městské sportovní

haly mají daleko větší prostor ke sportovnímu vyžití. Během školního roku
se na této akci všechny třídy 1. stupně
několikrát prostřídají. V roce 2022 na
to chceme navázat i pořádáním školní
ligy v miniházené. Bude to akce v rámci
místní ZŠ, kde se mezi sebou postupně
utkají všechny třídy.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
našim sponzorům, partnerům, členům
a příznivcům za celoroční podporu!
V roce 2022 vám přejeme pevné zdraví,
hodně pohody doma, život s radostí
a aktivním členům mnoho sportovních
úspěchů.
Za oddíl házené Stanislav Švec

SPOLEK TAJEMSTVÍ
Leden - počátek cesty
Správné vykročení
a dobrou cestu a třeba
společně s námi
Velká výstava betlémů – Ořech
Sobota 8. 1.
Odjezd autobusu: 9 hod. Bělá – sportovní
hala, MB – rolnická škola 9.15, Benátky –
Na Burse 9.30. Návrat: mezi 16 a 17 hod.
Cena zájezdu: jízdné a vstup 300 Kč, děti
150 Kč.
Program: 100 betlémů od nejmenších až
po rozsáhlý 14 metrů dlouhý, 2 mechanické. Možnost se seznámit s vánočními
zvyky a třeba si je i vyzkoušet.
Procházka Dalejským, Prokopským údolím. Jízda Pražským drakem – vlak. Společné posezení v Řeporyjském pivovaru.

ZÁVĚR OSLAV 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ JUNÁKA V BĚLÉ

Kvůli epidemické situaci jsme museli přesunout další z výletů po bývalých junáckých tábořištích, ale nakonec jsme si to
užili spolu s turisty a členy 40. oddílu. Výlet začal návštěvou železničního muzea
u vlakové zastávky Sudoměř. Měli jsme
soukromou prohlídku. Viděli jsme drezíny, modely vlaků, uniformy a mnoho
dalšího. Na jedné drezíně jsme se mohli
i svézt. Po všech jízdách jsme se vydali na
cestu po zelené. Došli jsme k vodní nádrži Sudoměř. Tu jsme celou obešli a pak
šli skrz ni, protože tam už nebyla žádná
voda. První přestávka byla právě na místě,
kde původně tábořili bělští skauti. Soptík s dalšími oldskauty popisovali, kde co
bylo umístěné. Pokračovali jsme v cestě
dál a můžu říct, že byla čím dál zarostlejší.
Skoro jako bychom šli džunglí!
Půlka z nás šla skrz a část lesem, ale sem
tam měli překážky, které museli zdolat.

Po neskutečně zážitkové cestě jsme se
spočítali (nikdo nechyběl) a pokračovali dál. Došli jsme až na Suchý Mlýn.
Tam na nás čekal Buldok a měl připravený čaj i oheň na opékání buřtů. Posílili jsme se, odpočinuli si a zbyla nám
jen malá část do cíle. Všichni až na
pár pracantů vyrazili do Nosálova, kde
nás měl vyzvednout autobus. V Nosálově jsme obdivovali sochy na zahradě
u jednoho domku. Čím víc jsme se dívali, tím víc zajímavých věcí a soch
jsme objevili. A než jsme dosedli na
trávník, přijel autobus a my se naložili
a jeli zpět do Bělé.
Arpi
Celé středisko Svornost děkuje za podporu všem svým příznivcům, zejména vedení města, a do nového roku přeje hlavně
pevné zdraví.
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Tradiční jeskynní táborák
v Braniborské sluji
Pátek 21. 1.
Tradiční jeskynní táborák v Braniborské
sluji
Sraz po 10 hod. na zastávce Staré Splavy
po příjezdu vlaku. Výbava obvyklá –
buřty, hrneček, hlt červeného vína. Jedeme za každého počasí. Návrat busem
po 15. hod.

Těšíme se na setkání.
Horský vůdce

INZERCE
PRODEJ UHLÍ
UHELNÉ SKLADY DOKSY

VÁŠ DODAVATEL PALIV

727 916 160

www.uhelneskladydoksy.cz

Ve spolupráci s Šárkou Hnátovou
pripravujeme prostorový model mesta
Belá pod Bezdezem
pro zámeckou expozici

PF 2022

Akce níže uvedené pro vás připravujeme
a pevně věříme, že se uskuteční:
Reprezentační ples města
Masopustní průvod městem
Zámecký klubík
Čarodějnice
Středověký jarmark
Poetický piknik
Zahájení sezony na zámku
Loučení s prázdninami
Den památek, EHD a posvícení
Tréglova Bělá, divadelní festival
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční jarmareček

KULTURA SPOJUJE

Další akce, výstavy, představení a koncerty
najdete na webu a sociálních sítích, stejně
tak i informace o jejich konání.
na www.mkzbela.cz nebo

facebook.com/mkzbela.cz
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