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mám velkou radost, že v  rámci předvánoč-
ního úvodního slova vám mohu sdělit, že za-
stupitelstvo města schválilo na náš návrh zru-
šení poplatků za odpady dětem do sedmi let 
věku včetně. Perličkou zůstává, že tento ná-
vrh byl nazván naším koaličním partnerem 
jako krok populistický. Populus znamená lid 
a lidem by mělo jejich město dělat radost pře-
devším. Měli jsme tento bod s kolegy v pro-
gramu a já jsem děsně rád, že se nám jej po-
dařilo splnit. Sám vím, jak je potřebná péče, 
ta rodičovská i  ekonomická, náročná i  ná-
kladná. A  kdyby toto rozhodnutí pomohlo 
byť jen jedné jediné mamince, budu z  toho 
mít obrovskou radost.

Klaním se organizátorkám úžasné zámecké 
akce „Bělá Market - Vánoce“. Dámy, milá 
Evo, milá Marcelo a milá Soňo, smekám před 
vámi klobouk, hrdě a  odevzdaně. Neumím 
popsat slovy, jak jsem se při této znamenité 
události cítil, kterak báječně ožívá nádvoří 
a  nově zrekonstruované prostory bělského 
zámku. Patří vám velikánské díky za vaši 
kompletní organizaci akce a  skvěle odvede-
nou práci. Ona samotná návštěvnost je jas-
ným vzkazem od všech přítomných účast-
níků, že se jednalo o výjimečný počin.

Zastupitelům a radním města, celému kolek-
tivu městského úřadu, zaměstnancům pří-
spěvkových organizací města, prostě všem 
pracovně spřízněným s  městem Bělá pod 
Bezdězem tímto velmi a  srdečně děkuji za 
vaši odvedenou práci v roce 2021.

Vánoce se blíží. Vánoce jsou za chvíli tady. 
Pro naše nejmenší je to primárně Štědrý 
den, na ten se naše děti pochopitelně těší 
nejvíce. Ten Štědrý den, který vždy vykreslí 
ryzí úsměvy na dětských tvářích, převážně 
z  radosti z  dárků pod i  před nazdobeným 
stromečkem. My dospělejší a  vy dospělí,  
my si nejvíce chceme užívat především blíz-

kost našich nejbližších. Právě možnost trávit 
tyto dny po boku svých nejbližších je pro mě 
pravým významem těchto dnešních sváteč-
ních dnů, v klidu a alespoň na malou chvíli 
bez starostí. Zároveň v  takové jakési moc 
příjemné naději.

Mé přání je tudíž takové, abyste si letošní 
svátky vánoční všichni náramně užili a pro-
žili plně dle svých představ v kruhu svých nej-
milovanějších.

Opakuji se v  úvodníku každý prosinec, ale 
prosím pamatujte, že pozitivní emoce vždy 
zvítězí nad tou negativní. Víte, já stále pevně 
věřím, že pravda a láska zvítězí nad lží a nená-
vistí. Přejme si navzájem zejména vše dobré 
a chovejme se k sobě přátelsky, pomáhejme 
si a  naslouchejme jeden druhému a  druhý 
prvnímu. Buďme k sobě empatičtí a laskaví, 
bude se nám v naší Bělé spolu lépe žít.

Milí Běláci, ať se vás v novém roce drží pevné 
zdraví, nebeská naděje a máte dostatek ener-
gie a vnitřní i vnější síly, abyste úspěšně zvládli 
veškeré zkoušky a výzvy, které si pro vás nový 
rok 2022 připraví. Prozaicky očekávám, že 
bude v mnoha směrech plný dynamiky. Proto 
buďte disciplinovaní, ale nebojte se zároveň 
být spontánní a dát na svou intuici, jistě pak 
snáze dosáhnete veškerých svých cílů a splní 
se vám třeba i vaše tajná přání.

Přeji vám láskyplné, překrásné, pokojné, spo-
kojené, hřejivé a především požehnané svá-
teční dny obohacené o samou radost a překy-
pující štěstí.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022 vám 
jménem vedení města Bělá pod Bezdězem sr-
dečně přeje

Jan Sýkora, 
místostarosta města

Upozorňujeme, že uzávěrka pro příspěvky 
do lednového Zpravodaje je již v  pátek 10. 12. 2021. 

Vážení spoluobčané, milí běláci,

VÝsTaVní sál mKZ 
Václav Havel

Výstava k 10. výročí úmrtí 
masarykovo nám. 140 

i. patro

6. 12. 
putování za mikulášem

na bělském zámku
od 17, 18 a 19 hod.

Vstupné: 50 Kč
Vstupenky v prodeji v ic na zámku

9. 12. 
sKečmen – Roman Zach

Divadlo Komediograf
V Komorním sále mKZ 

od 19 hod. 
Vstupné: v předprodeji smsticket 

200 Kč, na místě 250 Kč

11. 12.
Jak nás vidí andělé

Divadlo Jedeme k vám, praha
V Komorním sále mKZ od 15 hod.

Vstupné: 50 Kč

12. 12. 
Vánoční JaRmaRečeK

od 10 do 16 hod. 
V parku na masarykově nám. 

19. 12. 
aDVenTní KonceRT

na křídlech ptáků i andělů
Jana Rychterová

V kostele povýšení sv. Kříže
od 18 hod.

Vstupné dobrovolné

1. 1. 2022
noVoRoční VYZVánění 

originální zvonohra  
petra Rudolfa manouška 

V parku na masarykově nám.  
od 17 hod.

sledujte Fb a stránky 
www.mkzbela.cz

ZRuŠeno
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO úřADU 

Z jednání zastupitelstva a rady města

Z finančního odboru městského úřadu

Obecně závazné vyhlášky k odpadům
Zastupitelstvo města schválilo Obecně zá-
vaznou vyhlášku města Bělá pod Bezdě-
zem č. 3/2021, o  místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodář-
ství, a  Obecně závaznou vyhlášku města 
Bělá pod Bezdězem č. 4/2021, o stanovení 
obecního systému odpadového hospo-
dářství na území města Bělá pod Bezdě-
zem. Vyhlášky budou vyvěšeny na úřední 
desce. Nejvýraznější změnou je v  rámci 
vyhlášky č. 3/2021, o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství, 
osvobození dětí mladších 7 let od placení 
tohoto poplatku.

Partnerství s městem Miroslav
Zastupitelstvo města schválilo uzavření 
partnerství mezi městy Miroslav a Bělá 
pod Bezdězem. Toto partnerství, které 

Podpora od Nadačního fondu 
ŠKODA AUTO

Rada města schválila další darovací 
smlouvu s  Nadačním fondem ŠKODA 
AUTO, na jejímž základě Fond podpoří 
revitalizaci školní zahrady v ulici Tyršova 
částkou 600.000,- Kč. Realizace právě 
probíhá.

Tříkrálová sbírka 
podpoří svoz 

hendikepovaných dětí
Pokladní hodiny – prosinec 2021
Městský úřad Bělá pod Bezdězem, fi-
nanční odbor, upozorňuje občany, 
že pokladna pro platby na pokladně 
a  platby nájemného na správě bytů 
bude otevřena v roce 2021 naposledy ve 
středu 15. 12. 2021. Po tomto datu bude 
možné provádět platby jen bankovním 
převodem.
--------------------------------------------
Upozornění pro platbu místního po-
platku za obecní systém odpadového 
hospodářství a místního poplatku ze 
psů pro rok 2022
Městský úřad Bělá pod Bezdězem, fi-
nanční odbor, upozorňuje občany, že 
místní poplatky pro rok 2022 lze uhra-
dit na pokladně od pondělí 24. 1. 2022.
Sazba poplatku za obecní systém odpa-
dového hospodářství zůstává ve stejné 
výši jako v roce 2021 a činí 600,- Kč za 
jednu osobu za rok. Poplatek jsou po-
vinny 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 in-
dividuální rekreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve kterých není hlášena k  po-
bytu žádná fyzická osoba, a  to ve výši 
odpovídající poplatku za jednu fyzic-
kou 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 sku-
tečnosti, 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. Vy-
hnete 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 identi-
fikována,
 
V  případě nejasností se můžete infor-
movat na tel.: 326 700 928.

Obecně závazná vyhláška města Bělá 
pod Bezdězem o  místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodář-
ství je zveřejněna na webových strán-
kách města www.mubela.cz v  odkazu 
Z radnice a města – Obecně závazné vy-
hlášky města. 

Ing. Zdeňka Poláková,
vedoucí finančního odboru

již neformálně funguje od roku 2002, 
bude stvrzeno podpisem schválené De-
klarace o  spolupráci mezi městy Bělá 
pod Bezdězem a  Miroslav v  předlo-
ženém znění. Výměna zkušeností ob-
dobně velkých samospráv je jedním 
z cenných zdrojů rozšiřování a prohlu-
bování znalostí v jednotlivých oblastech 
života obce.

Uzavření úřadu na konci roku 2021
Oznamujeme občanům, že v  týdnu od 
27. do 31. 12. 2021 bude Městský úřad 
uzavřen. Zároveň oznamujeme, že veš-
keré hotovostní platby lze přijímat 
pouze do 15. 12. 2021. Po tomto ter-
mínu lze realizovat pouze bezhotovostní 
převody. 
Děkujeme za pochopení.

Ing. Jana Vltavská, tajemnice MÚ

Od 1. do 16. ledna 2022 zazní po 
roční přestávce v  ulicích měst 
a  obcí, v  kostelích, obchodech 
i v domácnostech tříkrálová koleda 
díky koledníkům z charitní Tříkrá-
lové sbírky. 
 
V  rámci největší dobrovolnické 
akce v ČR se bude i ve vašem byd-
lišti vybírat na podporu Sociálního 
automobilu Charity Česká Lípa ur-
čeného pro svoz zdravotně hendi-
kepovaných dětí do školy a ze školy, 
protože existence služby fungující 
od roku 2007 je přímo vázána na 
finanční podporu od široké veřej-
nosti. Sociální automobil sváží děti 
z  mnoha koutů Českolipska a  vý-
razně tak pomáhá rodičům s péčí.
 
Během šestnáctidenní Tříkrálové 
sbírky budou moci všichni dárci 
přispívat do úředně zapečetěných 
kasiček nebo online do tzv. virtu-
ální kasičky.
 
Aktuální informace o místech a da-
tech koledování naleznete na webu 
Charity Česká Lípa 
www.ceskalipa.charita.cz.

Jiří Gottlieber
728782024

Charita
Česká Lípa
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projekt paninodvorské ulice na Výsluní - část iii.mKZ přeje

poděkování

Třídění odpadů v bělé pod bezdězem

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Jak jsme slibovali v předchozích vydání 
Zpravodaje, nabízíme vám pohled na 
poslední, východní část budoucí po-
doby Paninodvorské ulice na Výsluní. 
Projekt řeší organizované parkování, 
zasakování dešťové vody, obnovu a  vý-
sadbu zeleně. Součástí projektu je i vý-
měna dosluhujícího vodovodního 
potrubí. Začátek prací je plánován v jar-
ních měsících roku 2022.

Ing. Jaroslav Verner

Městská kulturní zařízení, provozovny na 
náměstí a na zámku se v prosinci uzavřou 
od 22. 12. Znovu se budeme potkávat od 
pondělí 3. ledna 2022. Přejeme krásné 
a klidné Vánoce 2021. 

Děkujeme moc a  moc Technickým služ-
bám a  Lesům Bělá pod Bezdězem za oka-
mžitou pomoc při přípravě Vánočního Bělá 
Marketu, ale i za další menší či větší pomoc 
v uplynulém roce. Je fajn vědět, že se můžeme 
kdykoliv obrátit a spolehnout se na vás. 

-MKZ-

V  letošním roce začalo ve městě Bělá pod 
Bezdězem třídění tzv. dům od domu. Ob-
čanům byly postupně rozdány pytle na tří-
děný odpad – papír, plast, kompozitní obal 
a drobné kovy. Po prvních měsících tohoto 
systému lze konstatovat, že funguje dobře. Při 
každém čtrnáctidenním svoze seberou Tech-
nické služby města Bělá pod Bezdězem, které 
svoz provádějí, zhruba 800-900 kusů pytlů. 
Spolu se svozem nádob na tříděný odpad 
stoupne podíl vytříděných odpadů o zhruba  
50 % ročně. Z těchto důvodů stoupne rovněž 
příspěvek od společnosti EKO-KOM o cca 
250 tisíc ročně. Tyto peníze město dále po-
užívá ke zkvalitnění třídění odpadů na svém 
území.
V  katastru města jsou pro občany rovněž 
umístěna tzv. hnízda, kam mohou také od-
ložit tříděný odpad. Lze konstatovat, že tento 
- dá-li se říci - vytříděný odpad není tak kva-
litní jako odpad ze systému třídění dům od 
domu. Žádáme občany města i  příměst-
ských částí, aby do těchto hnízd odkládali 
pouze vytříděné složky patřící do daného 
kontejneru, a ne jiné odpady, jako například: 
komunální odpad, mrtvá zvířata, části au-
tomobilů. Způsobuje to znehodnocení vy-
tříděného odpadu a  jsme nuceni tento od-
pad dále likvidovat jako odpad komunální. 
Ve výsledku přichází město o peníze, které 
může dále využívat v odpadovém hospodář-
ství, a nemusí tak zvyšovat poplatek za od-
pady.
Od července letošního roku převzaly pro-
voz Sběrného dvora Bělá pod Bezdězem 
Technické služby města. Občané zde mo-
hou odevzdávat veškeré vytříděné složky 
komunálního odpadu, jako jsou papír, plast, 
sklo, kovy, biologicky rozložitelné odpady, 
objemný odpad apod. Uložení a  likvidace 
těchto odpadů je pro občany zcela zdarma.
Jako službu navíc nabízejí Technické služby 
města možnost uložení a likvidace stavební 
sutě, lepenky a eternitu. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o službu navíc, mimo poplatek 
za „odpady“, je tato služba zpoplatněna. Ce-

ník naleznete na webových stránkách města.  

Novinkou letošního roku je Re-use cent-
rum, které bylo zřízeno jako součást Sběr-
ného dvora Bělá pod Bezdězem. Zde mohou 
občané odevzdávat věci, které již nepotře-
bují, ale ostatním mohou ještě posloužit, 
jako například: nábytek mimo čalouněného, 
hračky, knihy, kuchyňské nádobí, nářadí, 
umělecké předměty a podobně. Re-use cen-
trum si mezi občany rychle získalo oblibu 
a funguje velice dobře.
Jménem města Bělá pod Bezdězem děku-
jeme občanům, kteří třídí odpad, a pomá-
hají tak chránit životní prostředí. 
Informace o množství tříděných komunál-
ních odpadů sebraných ve městě Bělá pod 
Bezdězem za 3 měsíce:

Veronika Lislerová, DiS.
životní prostředí

odpad tuny

objem 75,36

plast 22,42

lepenka 6,58

suť 16,1

barvy NO 1,62

dřevo 3,66

papír 26,78

kovy 10,92

sklo 22,42

tetrapak 1,92
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ZE ZÁKLADNÍ šKOLY

Do Drážďan, které se pyšní také jmény 
„Florencie na Labi“ či „Benátky vý-
chodu“, je to jen skok, a tak se před pod-
zimními prázdninami třídy 8. A  a  8. B 
vydaly prověřit své jazykové znalosti 
a dovednosti. 
Díky nezdolnému úsilí paní učitelky 
Hojkové, Benešové a pana učitele Řezáče 
se podařilo splnit všechny podmínky 
související s  odjezdem, a  tak stačilo jen 
nastoupit do autobusu a  vydat se vstříc 
novému poznání a zkušenostem. 
Jméno Drážďan pochází ze starosrb-
ského výrazu pro obyvatele bažin nebo 
lučních lesů – Drežďany.
To je však již minulost. Dnešní půlmilió-
nové město Saska Drážďany leží na řece 
Labi necelých 40 kilometrů od české se-
verní hranice. Je důležitým dopravním 
uzlem, univerzitním městem a  centrem 
kultury a  umění. V  posledních dnech 
války totálně zničené a  vypálené město 
muselo být znovu postaveno a  památky 
obnoveny, abychom dnes měli co obdi-
vovat. 

V průběhu exkurze 
žáci měli možnost 
čerpat poznatky, 
které mohou dále 
uplatnit nejen ve 
výtvarné výchově, 
ale také v  němec-
kém a  anglickém 
jazyce, zeměpisu 
a dějepisu.
Cestovali jsme 
s  kanceláří CK2 
a  byli doprovázeni 
průvodcem, panem 
Tuháčkem, který 
se projevil jako vý-
borný znalec Dráž-
ďan.

V  světově proslulé 
obrazárně barokního Zwingeru naši 
osmáci obdivovali skvostná díla Ru-
bense, Dürera, Tiziana nebo Botticelliho. 

8. A  se nejvíce líbila Rafaelova „Sixtin-
ská Madona“ , v 19. století považována za 
nejkrásnější obraz světového malířství. 
 
Naproti tomu 8. B svůj hold vzdala Li-
otardově „Čokoládové dívce“. Ani tato 
skupina však nerozluštila 
tajemství provázející tuto malbu od roku 
1744. 
 

Někteří žáci neodolali půvabu skulptu-
rální výzdoby Zwingeru a  obohatili si 
slovní zásobu o  výrazy: „Finger weg!“, 
„Bitte, nicht anfassen!“, „Berühren ver-
boten!“.
   
Jako „Knížecí průvod“ jsme se přesu-
nuli z Brühlovy terasy zvané též „Balkón 
Evropy“ ke slavnému kostelu „Frauen-

kirche“, který vstal jako „Fénix z popela“ 
a  po své rekonstrukci se stal symbolem 
obnovy a  uzdravení, symbolem smíření 
a symbolem míru. 
  
A protože jsme měli již všichni hlad, za-
mířili jsme pak na slavnou Pragerstraβe, 
abychom ochutnali Currywursty a  Ein-
topf a  domů dovezli drobné dárečky 
z Primarku.
 
Nespočet architektonických skvostů není 
možné objevit za jediný den, a  tak jsme 
králi Johannovi na „Theaterplatz“ slíbili, 
že se opět brzy uvidíme. 
 
Naše znalosti prověřil kvíz, kterým jsme 
si zpříjemnili zpáteční cestu a který nám 
bude „vodítkem“ při naší další cestě do 
Drážďan.
Závěrem bychom chtěli moc a moc po-
děkovat rodičům, kteří nám finančně 
umožnili návštěvu hlavního města 
Saska. 

Ing. L. Benešová, Mgr. L. Hojková, Mgr. P. Řezáč

„ein Katzensprung nach Dresden“
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ZE ZÁKLADNÍ šKOLY

V první části pořadu se účastnily komen-
tované projekce noční oblohy a ve druhé 
zhlédly pohádku Polaris. Příběh ledního 
medvěda Vladimíra a  tučňáka Jamese 
děti zcela pohltil. Zjistily tak příčiny stří-
dání dne a noci, ročních období a polár-
ních nocí. 
Následně se vydaly do Svíčkárny RO-
DAS, kde je čekalo vyrábění svíček, pl-

nění sáčku s koupelovou solí a vykrajo-
vání glycerinového mýdla. V  areálu si 
prohlédly domácí zvířata, která si mohly 
pohladit a nakrmit. 
Rozzářené oči dětí vypovídaly o spokoje-
nosti a vydařenosti výletu. 

V. Kálecká, I. Radochová,  
L. Bartoníčková, J. Dubcová

Jako druhou soutěž tohoto školního 
roku mohli žáci devátého ročníku oku-
sit chemické klání s  názvem Hledáme 
nejlepšího mladého chemika, které po-
řádá Masarykova střední škola chemická 
(MSŠCH) v  Praze. Ve školním kole si 
žáci zopakovali záludnosti názvosloví, 
pohráli si s  osmisměrkou a  křížovkou, 
navíc bojovali s výpočty složení roztoků. 
V tomto souboji si nejlépe vedl Filip Hašl 
z  IX. A, který se s 34 body stal vítězem 
a zaslouženě pojede na krajské kolo sou-
těže. Jen o bodík méně získala Ema Žitná 

ze stejné třídy, která Filipa na krajské 
kolo na MSŠCH doprovodí. A třetím po-
stupujícím, který bude naším želízkem 
v ohni, je František Jakub Mates z IX. B, 
 který ukořistil 30 bodů. Krajské kolo 
se uskuteční 14. 12. a naši žáci si v něm 
znovu prověří své teoretické a počtářské 
znalosti. Pokud se zadaří, bude je čekat 
ještě kolo laboratorní, kde konečně „při-
čichnou“ ke skutečné chemii. Všem sou-
těžícím děkujeme, vítězům a  postupují-
cím gratulujeme a držíme palce.

Ing. Pavlína Cankařová

Třetí třídy v pražském planetáriu

mladí chemici vyrazí do prahy

Zní to jako název neobvyklé pohádky, 
ale jde o  sedm statečných žákyň devá-
tého ročníku. Ony totiž zareagovaly na 
Světový den potravin, který se koná  
16. 10. Naprosto je šokovalo, že zatímco 
u  nás se jídlem plýtvá, jedna miliarda 
lidí chodí spát hladová. Rozhodly se 
proto vyrobit informační plakáty podle 
materiálů projektu Pěstuj planetu, při-
pravit kvíz, a  dokonce vyrazit se scén-
kou poučit mladší spolužáky. Že vy-
stupovat takto před ostatními vyžaduje 
odvahu, o tom jistě není pochyb. A ony 
to zvládly na výbornou, mladší spolu-
žáky zaujaly i pobavily. 

Snad i díky nim uvízne v hlavičkách budou-
cích spotřebitelů pět jednoduchých kroků, 
jak lépe pěstovat naši jedinou obyvatelnou 
planetu: NEPLÝTVAT, JÍST SEZÓNNÍ PO-
TRAVINY, JÍST MÉNĚ MASA, PODPO-
ROVAT DROBNÉ ZEMĚDĚLCE a VAŘIT 
CHYTŘE. Na jejich úsilí navázaly třídní 
učitelky promítáním informačních videí, 
které i  vy můžete zhlédnout na stránkách 
pestujplanetu.cz v sekci Pro školy. 
Možná vám změna stravovacích návyků 
připadá jako malý krok. Nicméně o koupi 
úsporného kotle se rozhodujeme jednou 
nebo dvakrát za život. O  tom, co budeme 
jíst a jak to uvaříme, se ale rozhodujeme ně-
kolikrát denně. Takže náležitým způsobem 
vaření a  stravování zabijeme dvě mouchy 
jednou ranou – prospějeme planetě a  po-
můžeme zemím globálního jihu. Dát na hr-
nec pokličku, ohřívat jen nezbytně nutné 
množství vody, nenakupovat víc, než potře-
buji a spotřebuji, zvládne vážně každý. Tak 
co, přidáte se? Staňte se i vy superhrdinou 
a pěstujte naši planetu! 

Ing. Pavlína Cankařová

Kterak sedmero 
 statečných  

pěstovalo planetu
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Největším symbolem vánočních svátků je 
bezesporu vánoční strom. A  v  Bělé pod 
Bezdězem jich máme hned několik. 

Masarykovo náměstí
Klasický vánoční strom na Masarykově 
náměstí všichni bereme jako samozřej-
most. Někdy se povede lépe, někdy hůře. 
Najít takový, aby se nekácel zbůhdarma, 
a přitom vypadal krásně, není úplně jed-
noduchá záležitost a letos nám paradoxně 
pomohla sama příroda. Při nešťastné 
vichřici 20. 10. se zlomily dvě lípy a záro-
veň nezvratně poškodil smrk, který rostl 
na návsi v Březince před mateřskou ško-
lou. Právě ten Technické služby města po-
razily a postavily nám všem pro radost na 
náměstí. Doufáme, že vás letos bude těšit 
celé svátky. 

Horka
Zdobení vánočního stromku na Horce, 
u  pomníku Karla Hynka Máchy, inici-
ovala kulturní komise v  loňském roce, 
kdy nebylo možné se sejít při rozsvícení 
stromu ani se účastnit jiných vánočních 
programů. Nápad se uchytil, a  tak jsme 
se rozhodli zkusit ho realizovat i  letos. 
Samozřejmě bychom nebyli schopni ně-
čeho takového bez pomoci Lesů Bělá pod 
Bezdězem, které nám stromek nejen vě-
nují, ale lesníci nám ho také bezpečně 
usadí do země. Na stromek umístíme ně-
kolik povedených ozdob z loňského roku 
a budeme se těšit, co k nim přes vánoční 
svátky přibude. 

Hlínoviště, příměstská část
Poslední víkend před první adventní ne-
dělí v obci Hlínoviště zdobíme a  rozsvě-
címe vánoční stromeček. Městský úřad 
Bělá pod Bezdězem nám dodá a  upevní 
stromek, který si pak sami ozdobíme svě-
télky. V  podvečer daného dne se sejdou 
děti a  ostatní hosté na místním dětském 
hřišti, kde se již tradičně akce „Rozsvícení 
vánočního stromečku“ pořádá. Po přiví-
tání všech příchozích si děti s příbuznými 
ozdobí stromek barevnými papírovými 
dárečky, které jim pořadatelé nachystali. 
Nazdobený stromek se po hlasitém odčí-
tání rozsvítí. Za příjemné atmosféry pod 
rozsvíceným stromečkem dostávají děti 
dárečky. Ty jim již tradičně za básničku 
či písničku rozdává Mikuláš za asistence 
rozdováděného čerta a  usměvavého an-
děla. 
Občané obce přichystají pro všechny zú-
častněné drobné občerstvení v  podobě 
buřtů a  pečených sladkostí. Nikdy ne-
chybí pro zahřátí ani horký čaj či svařáček 
pro ty odrostlejší. V  příjemné atmosféře 

se všichni občerství a děti se potěší rozba-
lováním dárečků. Ještě chvilku všichni na-
sávají počínající vánoční atmosféru a plni 
nadějí a  očekávání blížících se Vánoc se 
rozejdou do svých domovů. Na každou 
další akci se vždy těšíme. 
Veškeré akce jsou na facebookové stránce 
Vesnička Hlínoviště.

Krásné vánoční svátky přeje obec Hlínoviště.
Alena Černohorská a Jana Horáčková

Nezapomněli jsme ani na další příměstské 
části - Březinku, Bezdědice nebo třeba Vý-
sluní, kde si každoročně také zdobí strom. 
Budeme moc rádi, pokud nám zašlete fo-
tografie svých stromů, případně s článeč-
kem, jak jste rozsvěceli právě svůj strom.

Přejeme vám, abyste si všichni užili svátky 
ve zdraví a pohodě a dokázali se radovat 
ze všeho dobrého, co je nám zrovna do-
přáno.

Prosíme, ani v tento čas nezapomeňte na 
nezbytná opatření pro bezpečnost svou 
i ostatních. 

Za kulturní komisi 
SG

VÝsTaVa beTlémů  
V KláŠTeRním KosTele  

sV. VáclaVa
Neděle 12. 12. ve 13.30 

Požehnání betlémů s varhanním dopro-
vodem a zahájení výstavy

DÁLE BUDE OTEVŘENO:
neděle a středy až do 2. 1. 2022

vždy od 13.30 do 15 hod. 
ROVNĚŽ JI MŮŽETE NAVŠTÍVIT 

PŘÍMO NA ŠTĚDRÝ DEN  
od 13.30 do 15 hod.

Za zapůjčení betlémů všem děkujeme! 
Věříme, že výstava mnohé potěší.

Zapůjčené exponáty se budou vracet  
2. 1. v 15 hod. a 5. 1. od 13.30 do 15 hod. 

První prosincový víkend, tedy od 3. do 5. 
12., se v  Zámeckém klubíku ponoříme do 
našich duší a  zkusíme při kreslení zapojit 
pravou hemisféru. Pomůže nám s tím zku-
šená a  nám již známá lektorka Jarmilka 
Rybová, která slibuje ohromující výsledky, 
včetně přesahu do osobního života účast-
níků. Při tomto třídenním kurzu, který 
stojí 2500 Kč, je omezený počet účastníků, 
a proto vy, kdo máte zájem, si rezervujte svou 
účast na www.mkzbela.cz, nebo na telefonu  
736 162 787. V případě většího zájmu zařa-
díme kurz též do programu v novém roce. 
Děti i dospělí se mohou v prosinci dále tě-
šit na klubíkovou keramiku, výrobu ad-
ventních věnců a svícnů, vánočních ozdob 
a přání. 

Program pohodlně sledujte 
na www.mkzbela.cz nebo Facebooku.
Těšíme se na vaši účast. 

Klubík

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

ZámecKÝ Klub a KlubíK

Vánoční sTRomY V bělé poD beZDěZem

PRODEJ VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ
Mělnická 273, 294 21 Bělá pod Bezdězem

informace: 
info@lesybela.cz, www.lesybela.cz

tel.: 723 372 414/ 602 143 162

Úterý   8.00 - 10.00

Pátek 13.00 - 15.00
Středa 15.00 - 17.30

Sobota 11. 12. a 18. 12.
9.00 - 12.00

OD ÚTERÝ 7. PROSINCE

Dále je stále možnost zakoupit palivové dřevo

Po celý rok jsme se setkávali s lidmi, kteří se kromě svého zaměstnání věnují koníčkům a tím věnují svůj 
čas jako dar i dalším lidem. V tomto pokračování, které pro letošek seriál rozhovorů s osobnostmi z našeho 
města uzavírá, jsme se rozhodli vyzpovídat našeho pana starostu Ing. Jaroslava Vernera. Stojí v čele města 
a spolu s ostatními zastupiteli a úředníky zajišťuje nejen běžný chod a fungování města, ale i podmínky 
pro volnočasové aktivity. A protože příští rok je rokem, kdy opět budeme volit do místních zastupitelstev, 
koncipovali jsme rozhovor jako malou předběžnou inventuru. V konečném součtu jsme si povídali víc jak 
dvě hodiny, to co najdete na této stránce je jen část toho, co během oné doby padlo. Pokračování najdete 
v lednovém Zpravodaji a celý rozhovor  v Kulturním telegrafu.

U NÁS TO ŽIJE ANEB OBČANSKÁ SPOLEČNOST V BĚLÉ 

Petr Matoušek

ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA ING. JAROSLAVEM VERNEREM

Celý rozhovor najdete na stránkách MKZ 
www.mkzbela.cz v oddíle KULTURNÍ TE-
LEGRAF. Nebo v podcastech na Spotify, An-
chor, Audiolibrix - stačí zadat KULTURNÍ 
TELEGRAF. Uživatelé jablíček nás najdou 
na iTunes v PODCASTECH. 

Mám před sebou body tvého volebního 
programu a hned se do toho pustíme. 
První bod: Gratulace jubilantům. Co se 
tedy změnilo? 
Vždycky se chodilo k jubilantům domů.  
A když jsem o tom tak přemýšlel, ta naše 
návštěva pro ně vlastně znamenala o hodně 
víc práce – chlebíčky, úklid atp. Mnohdy jim 
ještě pomáhaly jejich dospělé děti. A tak mě 
napadlo, že bychom je toho mohli uchránit 
a že je pozveme někam, kam se běžně ne-
podívají. V tomto případě třeba do Infocen-
tra na zámku s expozicemi, připravíme pro 
ně občerstvení, popřípadě program, a navíc 
jich pozveme víc najednou a oni se potkají 
se svými vrstevníky, které mnohdy neviděli 
mnoho let. A těm, kteří o to projeví zájem, 
pomůžeme i s dopravou.
Nemůžeme pominout covid-19. Jak tahle 
katastrofa dopadla na chod města?
Město to zasáhlo úplně stejně jako celý stát. 
Nejdřív na jaře roku 2020 jsme nikdo moc 
nevěděl a ta nařízení byla nepopulární. Vím, 
že jsme byli kritizováni i za uzavření hřbi-
tova. Faktem zůstává, že tady v Bělé byly 
tehdy maximálně dva výskyty covidu-19. 
Zato únor 2021 byl úplně o jiných počtech. 
A to nejen o nakažených, ale i o úmrtích. 
Každé ráno, když jsem otvíral sjetiny, které 
nám chodily do e-mailu, jsem měl strach, že 
bude celé město uzavřené v karanténě. 
Ano, neveselo bylo i je. Ale vraťme se  
k oněm bodům. Další odrážka na seznamu: 
Investiční záměry a rozvoj města. 
Vrchbělá – Tak na začátek musím říct, že  
v roce 2018 od voleb do konce roku se toho 
moc nedalo stihnout – Vánoce, ples města, 
nové zastupitelstvo. Ale já jsem se už tehdy 
dlouho zabýval lokalitou Vrchbělá, která 
umožňuje sídelní výstavbu. Lákalo mě oži-
vit bývalou ves, která v historii zanikla. Je tam 
poměrně komplikovaný terén. A v roce 2019 
se nám podařilo založit Bělskou investiční 
společnost, která bude mít vizi, jak do této 
lokality vrátit bydlení a život. V současnosti 
se tam již pracuje a doufejme, že za nějaké 
tři, čtyři roky se tam už skutečně bude bydlet. 
Příměstský tábor – Co se týká příměstského 
tábora, měl jsem společnou vizi s panem 
Cankařem, majitelem firmy Atmos. Chtěli 
jsme oživit prostor okolo Háječku, kde kdysi 
byly skautské sruby. Příměstský tábor má být 
situován do míst vedle tréninkového hřiště, 

částečně do Háječku a součástí měla být  
i stodola příhodně upravená pro tento účel. 
Je připravená studie, jenže pak přišel již zmi-
ňovaný covid-19 a zatím zůstalo jen u stu-
die. Zda se tenhle nápad bude realizovat, 
ukáže čas. 
Vazačka – Do tohoto bodu patří také rozší-
ření Průmyslové zóny Vazačka. Prodaly se 
pozemky firmě Atmos a o další pozemky 
je zájem od dvou firem (Tiberina a Panat-
toni Europe). Prodejem těchto pozemků 
a případně i pozemků mezi hlavní silnicí 
na Doksy a novou komunikací na Vazačku 
může město získat výraznou finanční injekci, 
která umožní další investiční akce. 
Bod: Doprava a komunikace?
Ulice Paninodvorská – V posledních číslech 
Zpravodaje se věnujeme právě úpravě ulice 
Paninodvorské. Chceme, aby voda zůstala 
zde a nesplavovala se do údolí, vytvoříme 
režim parkování, bude určeno místo pro tří-
děný odpad a v neposlední řadě dojde k vý-
sadbě zeleně.
Bezbariérový průchod městem od Tibe-
riny až po Vazačku – tady nás opět zastavil 
covid-19. Tato investiční akce je dotovaná 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 
V loňském roce se žádosti nepřijímaly, ale 
letos a příští rok už ano. Půjde o úsek od Ti-
beriny ke „Koníčku“. V lednu bychom měli 
podat žádost a zároveň půjde i o řešení au-
tobusových zastávek v dotčené oblasti. Tady 
máme přislíbené financování od Nadačního 
fondu Škoda Auto. Půjde o nové osvětlené 
přechody, nové chodníky, nově upravená 
stání pro automobily, parkoviště pro rodiče 
u nové školky a další zlepšení, která si tato 
oblast zasluhuje. 
Jaký je teď stav zúžení silnice za Tiberinou?
To sice není městská komunikace, je to 
státní silnice II. třídy, ale odpovím ti rád. 
Oba mostky se budou předělávat, bude tam 
úplná uzavírka. Letos na jaře jsme vyřizovali 
objížďky. Jedna větev půjde přes Výsluní, 
druhá ulicí Na Pískách. Ale přesný termín 
začátku stavby nám zatím nebyl oznámen. 
Podzemní parkoviště – Než začnu s tím pod-
zemním parkovištěm – určitě začneme dělat 
parkoviště v ulici Jenečská, to je připravené. 
Tedy na tom travnatém pozemku za klášte-
rem a před bývalou družinou. To podzemní 
parkoviště. Tam šlo hlavně o studii. Moje 
vize je, že by sloužilo především residentům, 

tedy místním, na náměstí bydlícím lidem, 
kteří nemají vlastní parkování třeba na dvoře. 
Tím by se náměstí poměrně uvolnilo pro 
všechny, kdo na něj přijíždějí jen na skok. 
Ale ještě se obloukem vrátím k tomu parko-
višti v Jenečské. Vlastně díky tomu parkovišti 
jsme koupili klášter. Pater Provecho mi tuhle 
možnost nabídl jakoby mimochodem právě 
při jednání o odkoupení pozemku pro par-
koviště. A já jsem rád, že je to další památka, 
kterou naše město zachránilo. V té době se 
o klášteru mluvilo v souvislosti s ubytovnou 
pro sezonní dělníky apod. A to byl také jeden 
z impulsů, proč jsme se jako město rozhodli 
pro koupi. A myslím, že časem, až ho zve-
lebíme, tam budou i velmi pěkné, ba přímo 
luxusní byty. 
A co běžné bydlení?
V současnosti se snažíme dávat dohromady 
bytový fond města. Jakmile se nějaký byt 
uvolní, projde zásadní rekonstrukcí.
Ekologie - odpadové hospodářství 
Mně hrozně vadil nepořádek u barevných 
kontejnerů. Převzali jsme sběrový dvůr od 
Compaqu. Následně došlo k transformaci 
Technických služeb na příspěvkovou orga-
nizaci. Teď mají TS dvě větve – ta první má 
ve své režii město a ta druhá se stará o tří-
děný odpad. Sem jsme také přijali pět nových 
lidí. Od základů se předělal sběrový dvůr. 
Máme velkou halu, kde je dotřiďovací linka  
a čtyřkomorový lis. Vzniklo i re-use [čti rijůs] 
centrum, tedy místo na odložení nerozbitých 
starých věcí. Pořídili jsme elektrickou multi-
káru a sbíráme tříděný odpad dům od domu. 
Na dotřiďovací lince z odpadu děláme kostky, 
které prodáváme jako druhotnou surovinu. 
Takže místo toho, abychom za odvoz odpadu 
platili, prodáváme. V lednu se těším, že bu-
deme bilancovat rok v provozu a zjistíme, co 
se tedy povedlo, kolik nás sběrný dvůr stál 
nebo nedejbože kolik jsme vydělali.

Bohužel se celý rozhovor do prosincového 
Zpravodaje nevejde a pokračovat tedy bu-
deme v lednu. 
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U NÁS TO ŽiJE ANEB OBčANSKÁ SPOLEčNOST V BĚLÉ

Po celý rok jsme se setkávali s lidmi, kteří se kromě svého zaměstnání věnují koníčkům a tím věnují svůj 
čas jako dar i dalším lidem. V tomto pokračování, které pro letošek seriál rozhovorů s osobnostmi z našeho 
města uzavírá, jsme se rozhodli vyzpovídat našeho pana starostu Ing. Jaroslava Vernera. Stojí v čele města 
a spolu s ostatními zastupiteli a úředníky zajišťuje nejen běžný chod a fungování města, ale i podmínky 
pro volnočasové aktivity. A protože příští rok je rokem, kdy opět budeme volit do místních zastupitelstev, 
koncipovali jsme rozhovor jako malou předběžnou inventuru. V konečném součtu jsme si povídali víc jak 
dvě hodiny, to co najdete na této stránce je jen část toho, co během oné doby padlo. Pokračování najdete 
v lednovém Zpravodaji a celý rozhovor  v Kulturním telegrafu.

U NÁS TO ŽIJE ANEB OBČANSKÁ SPOLEČNOST V BĚLÉ 

Petr Matoušek

ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA ING. JAROSLAVEM VERNEREM

Celý rozhovor najdete na stránkách MKZ 
www.mkzbela.cz v oddíle KULTURNÍ TE-
LEGRAF. Nebo v podcastech na Spotify, An-
chor, Audiolibrix - stačí zadat KULTURNÍ 
TELEGRAF. Uživatelé jablíček nás najdou 
na iTunes v PODCASTECH. 

Mám před sebou body tvého volebního 
programu a hned se do toho pustíme. 
První bod: Gratulace jubilantům. Co se 
tedy změnilo? 
Vždycky se chodilo k jubilantům domů.  
A když jsem o tom tak přemýšlel, ta naše 
návštěva pro ně vlastně znamenala o hodně 
víc práce – chlebíčky, úklid atp. Mnohdy jim 
ještě pomáhaly jejich dospělé děti. A tak mě 
napadlo, že bychom je toho mohli uchránit 
a že je pozveme někam, kam se běžně ne-
podívají. V tomto případě třeba do Infocen-
tra na zámku s expozicemi, připravíme pro 
ně občerstvení, popřípadě program, a navíc 
jich pozveme víc najednou a oni se potkají 
se svými vrstevníky, které mnohdy neviděli 
mnoho let. A těm, kteří o to projeví zájem, 
pomůžeme i s dopravou.
Nemůžeme pominout covid-19. Jak tahle 
katastrofa dopadla na chod města?
Město to zasáhlo úplně stejně jako celý stát. 
Nejdřív na jaře roku 2020 jsme nikdo moc 
nevěděl a ta nařízení byla nepopulární. Vím, 
že jsme byli kritizováni i za uzavření hřbi-
tova. Faktem zůstává, že tady v Bělé byly 
tehdy maximálně dva výskyty covidu-19. 
Zato únor 2021 byl úplně o jiných počtech. 
A to nejen o nakažených, ale i o úmrtích. 
Každé ráno, když jsem otvíral sjetiny, které 
nám chodily do e-mailu, jsem měl strach, že 
bude celé město uzavřené v karanténě. 
Ano, neveselo bylo i je. Ale vraťme se  
k oněm bodům. Další odrážka na seznamu: 
Investiční záměry a rozvoj města. 
Vrchbělá – Tak na začátek musím říct, že  
v roce 2018 od voleb do konce roku se toho 
moc nedalo stihnout – Vánoce, ples města, 
nové zastupitelstvo. Ale já jsem se už tehdy 
dlouho zabýval lokalitou Vrchbělá, která 
umožňuje sídelní výstavbu. Lákalo mě oži-
vit bývalou ves, která v historii zanikla. Je tam 
poměrně komplikovaný terén. A v roce 2019 
se nám podařilo založit Bělskou investiční 
společnost, která bude mít vizi, jak do této 
lokality vrátit bydlení a život. V současnosti 
se tam již pracuje a doufejme, že za nějaké 
tři, čtyři roky se tam už skutečně bude bydlet. 
Příměstský tábor – Co se týká příměstského 
tábora, měl jsem společnou vizi s panem 
Cankařem, majitelem firmy Atmos. Chtěli 
jsme oživit prostor okolo Háječku, kde kdysi 
byly skautské sruby. Příměstský tábor má být 
situován do míst vedle tréninkového hřiště, 

částečně do Háječku a součástí měla být  
i stodola příhodně upravená pro tento účel. 
Je připravená studie, jenže pak přišel již zmi-
ňovaný covid-19 a zatím zůstalo jen u stu-
die. Zda se tenhle nápad bude realizovat, 
ukáže čas. 
Vazačka – Do tohoto bodu patří také rozší-
ření Průmyslové zóny Vazačka. Prodaly se 
pozemky firmě Atmos a o další pozemky 
je zájem od dvou firem (Tiberina a Panat-
toni Europe). Prodejem těchto pozemků 
a případně i pozemků mezi hlavní silnicí 
na Doksy a novou komunikací na Vazačku 
může město získat výraznou finanční injekci, 
která umožní další investiční akce. 
Bod: Doprava a komunikace?
Ulice Paninodvorská – V posledních číslech 
Zpravodaje se věnujeme právě úpravě ulice 
Paninodvorské. Chceme, aby voda zůstala 
zde a nesplavovala se do údolí, vytvoříme 
režim parkování, bude určeno místo pro tří-
děný odpad a v neposlední řadě dojde k vý-
sadbě zeleně.
Bezbariérový průchod městem od Tibe-
riny až po Vazačku – tady nás opět zastavil 
covid-19. Tato investiční akce je dotovaná 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 
V loňském roce se žádosti nepřijímaly, ale 
letos a příští rok už ano. Půjde o úsek od Ti-
beriny ke „Koníčku“. V lednu bychom měli 
podat žádost a zároveň půjde i o řešení au-
tobusových zastávek v dotčené oblasti. Tady 
máme přislíbené financování od Nadačního 
fondu Škoda Auto. Půjde o nové osvětlené 
přechody, nové chodníky, nově upravená 
stání pro automobily, parkoviště pro rodiče 
u nové školky a další zlepšení, která si tato 
oblast zasluhuje. 
Jaký je teď stav zúžení silnice za Tiberinou?
To sice není městská komunikace, je to 
státní silnice II. třídy, ale odpovím ti rád. 
Oba mostky se budou předělávat, bude tam 
úplná uzavírka. Letos na jaře jsme vyřizovali 
objížďky. Jedna větev půjde přes Výsluní, 
druhá ulicí Na Pískách. Ale přesný termín 
začátku stavby nám zatím nebyl oznámen. 
Podzemní parkoviště – Než začnu s tím pod-
zemním parkovištěm – určitě začneme dělat 
parkoviště v ulici Jenečská, to je připravené. 
Tedy na tom travnatém pozemku za klášte-
rem a před bývalou družinou. To podzemní 
parkoviště. Tam šlo hlavně o studii. Moje 
vize je, že by sloužilo především residentům, 

tedy místním, na náměstí bydlícím lidem, 
kteří nemají vlastní parkování třeba na dvoře. 
Tím by se náměstí poměrně uvolnilo pro 
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koviště. A já jsem rád, že je to další památka, 
kterou naše město zachránilo. V té době se 
o klášteru mluvilo v souvislosti s ubytovnou 
pro sezonní dělníky apod. A to byl také jeden 
z impulsů, proč jsme se jako město rozhodli 
pro koupi. A myslím, že časem, až ho zve-
lebíme, tam budou i velmi pěkné, ba přímo 
luxusní byty. 
A co běžné bydlení?
V současnosti se snažíme dávat dohromady 
bytový fond města. Jakmile se nějaký byt 
uvolní, projde zásadní rekonstrukcí.
Ekologie - odpadové hospodářství 
Mně hrozně vadil nepořádek u barevných 
kontejnerů. Převzali jsme sběrový dvůr od 
Compaqu. Následně došlo k transformaci 
Technických služeb na příspěvkovou orga-
nizaci. Teď mají TS dvě větve – ta první má 
ve své režii město a ta druhá se stará o tří-
děný odpad. Sem jsme také přijali pět nových 
lidí. Od základů se předělal sběrový dvůr. 
Máme velkou halu, kde je dotřiďovací linka  
a čtyřkomorový lis. Vzniklo i re-use [čti rijůs] 
centrum, tedy místo na odložení nerozbitých 
starých věcí. Pořídili jsme elektrickou multi-
káru a sbíráme tříděný odpad dům od domu. 
Na dotřiďovací lince z odpadu děláme kostky, 
které prodáváme jako druhotnou surovinu. 
Takže místo toho, abychom za odvoz odpadu 
platili, prodáváme. V lednu se těším, že bu-
deme bilancovat rok v provozu a zjistíme, co 
se tedy povedlo, kolik nás sběrný dvůr stál 
nebo nedejbože kolik jsme vydělali.

Bohužel se celý rozhovor do prosincového 
Zpravodaje nevejde a pokračovat tedy bu-
deme v lednu. 
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Neděle 12. 12. od 10 do 16 hod. 
v parku na Masarykově náměstí

Plný chutí 
a  vůní a  setká-
vání… Tak la-
díme zimní 
jarmark každý 
rok. Loni jsme 
si museli se-
tkání odpus-
tit, a  tak letos 
doufáme, že 
si to vynahra-

díme. Vzhledem ke zhoršující se situaci 
tedy s opatrností, ale přesto se těšíme. 
A společně s námi se těší také skupina 
Staropražská Hašlerka, která nás pro-
vede celým dnem, Divadlo Kvelb Ate-
liér se svým Adventem na kolečkách 
i  ostatní účastníci jarmarku. V  parku 
si připomenete ve stáncích lidové vá-
noční tradice, jako je lití olova nebo 
pouštění lodiček ze skořápek a krájení 
jablíček. Těšit se můžete také na betlém 
se zvířátky, Adélčin dvoreček. Vánoční 
stromky jako tradiční sortiment nabíd-
nou Lesy Bělá pod Bezdězem. 

-SG-

VečeRní pŘeDsTaVení
SKEČMEN - Roman Zach 
Divadlo KOMEDIOGRAF 
Čtvrtek 9. 12. od 19 hod. 

Komedie o  chlapíkovi, kterému jed-
noho dne řekli, že ztratil humor. Což je 
katastrofa, protože tenhle člověk se hu-
morem živí. Co se stalo? Bez humoru 
se mu zasekla nejen kariéra…

Vstupné: 250 Kč - prozatím vyprodáno
Kvůli zjištění volné kapacity prosíme 
volejte na tel: 731 966 238.

JaK nás ViDí anDělé
Divadlo Jedeme k vám, Praha

11. 12. od 15 hod.

Vánočně laděné představení přibližuje 
zejména zvyky Vánoc a přináší spoustu 
vánočních motivů, autorských písní na 
dané téma a také řadu koled. Andělský 
pohled shůry sleduje přípravy a slavení 
Vánoc jedné obyčejné lidské rodiny.

Vstupné: 50 Kč

v kostele Povýšení sv. Kříže 
19. 12.  od 18 hod.

Na křídlech ptáků i andělů

Jana Rychterová, Radim Linhart, 
Jan Kořínek, Peter Mojzes
Poetický podvečer se zpěvem, 
houslemi, kontrabasem a pianem. 

Vstupné dobrovolné 

VÁCLAV HAVEL
Výstava k 10. výročí úmrtí významné 

osobnosti

O  Václavu Havlovi se mluví stále 
a hodně. Někteří ho obdivují, jiní nená-
vidí. Ale víme opravdu, o kom mluvíme, 
k  jakému táboru se řadíme? Máte pří-
ležitost to sami posoudit ve Výstavním 
sále MKZ až do 20. 12. Možná vás pře-
kvapí, možná utvrdí ve vašem názoru, to 
už necháme na vás. 
Průřez životem a  dílem ať tak, či onak 
veliké osobnosti naší malé republiky 
jistě stojí za pár chvil vašeho času. 

-SG-

Výstavu/Antikódy/Havel v kostce/
Každý může změnit svět 
zapůjčila Knihovna Václava Havla
www.vaclavhavel.cz, www.havelchannel.cz
Otevřeno: Po – Čt od 9 do 11.30 a  od  
12 do 16 hod. nebo při akcích MKZ 

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Vánoční 
JaRmaRečeK 

aDVenTní KonceRT VÝsTaVní sál mKZ

Svíčka pro
VÁCLAVA HAVLA

*5. 10. 1936  – † 18. 12. 2011

„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!“

Zapálit svíčku můžete opět  
u MKZ v pátek 17. 12. 

KomoRní sál

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.
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noVoRoční VYZVánění
Sobota 1. 1. od 17 hod. 
na Masarykově náměstí

Zvykli jsme si vítat nový rok ohňostrojem. 
V  posledních letech se ale množí výhrady 
k tomuto zvyku, a ruku na srdce, kdo si ne-
odpálí vlastní petardy a ohňostroje během 
silvestrovské noci? Ohňostroje jsou vidět 
i  při ostatních akcích v  roce, a  proto jsme 
pro naše obyvatele chtěli vymyslet něco, 
co jen tak jindy neuvidí. Pozvali jsme tedy 
PRAŽSKOU MOBILNÍ ZVONOHRU.

Přiveze ji Petr Rudolf Manoušek, který re-
prezentuje již třetí zvonařskou generaci 
v  Čechách. Při novoročním vyzvánění 
nám zvony rozezní jediný mezinárodně 
akceptovaný český interpret netradičního  

carillonérského umění Radek Rejšek. 
Doufáme, že si tento netradiční zážitek ne-
necháte ujít a přijdete se první den v no-
vém roce podívat na naše krásné náměstí. 

Za MKZ -S.G.-

V  lednu 2022 se ve Výstavním sále MKZ 
Bělá pod Bezdězem (Masarykovo náměstí 
140) uskuteční výstava Po stopách impresi-
onismu, která je praktickou částí maturitní 
práce Kláry Markové pod vedením Jarmily 
Novákové. Klára Marková je studentka 
maturitního ročníku na Gymnáziu Dr. Jo-
sefa 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  do-
spělé, s  impresionistickým uměleckým 
hnutím a dvěma uměleckými směry, které 
z  něj vzešly: neoimpresionismem a  po-
stimpresionismem. Uskuteční se i komen-
tované prohlídky. Na cestě po šlépějích na 
návštěvníky kromě informačních panelů 
čekají i  úkoly různých obtížností. 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 nejzná-
mější představitel postimpresionismu, 
Vincent van Gogh. 
Všichni jsou srdečně zváni na vernisáž 
konající se 8. 1. 2022, která výstavu za-
hájí. 

Klára Marková

VÝsTaVa po sTopácH 
impResionismu

Pondělí 6. 12. na bělském zámku
Během puto-
vání za Mikulá-
šem se společně 
se svými dětmi 
seznámíte s  li-
dovými zvyky 
a  tradicemi ad-
ventního času. 
Potkáte svatou 
Barborku i méně 
známého svatého 

Ambrože. Svatý Mikuláš se svými po-
mocníky andělem a čertem obdarují děti 
již tradičně v infocentru a dalších opra-
vených prostorách v zámku. 
Program je připraven od 17, 18 a 19 hod.
Rodiče, balíčky pro své děti odevzdávejte 
čitelně podepsané v  informačním cen-
tru na zámku, během otvírací doby nebo 
přímo u pokladny těsně před akcí.
Vstupenka: 50 Kč.

V prodeji od 1. 11. v Informačním 
centru s expozicemi na zámku.

Od 19. 11. do  20. 12.
Zveme vás k  prohlídce výstavy obrazů 
výtvarníků z Mladé Boleslavi. Přijďte se 
odreagovat od běžných starostí do pů-
sobivých prostor  zámeckého IC a  zá-
roveň se pokochat zajímavými výtvory 
boleslavských výtvarníků, kteří rádi 
zobrazují různými technikami svět ko-
lem nás. 
Těšíme se na vás.
Otevírací doba s Informačním centrem: 
od 8 do 12 a od 13 do 16 hod. 

inFoRmační cenTRum 
s expoZicemi na ZámKu 

puToVání Za miKuláŠem obRaZY na ZámKu

MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
A MĚSTO BĚLÁ POD BEZDĚZEM VÁS ZVOU  

V SOBOTU

SOKOLOVNA, TYRŠOVA ULICE 

29. LEDNA 2022

REPREZENTAČNÍ PLES
81

VSTUPNÉ 150 KČ 
PŘEDPRODEJ V KNIHOVNĚ VL. HOLANA  OD 6. 1. 2022

Při akcích Městských kulturních zařízení je pořizována fotografická dokumentace.

co nás čeKá V leDnu 2022

pŘipRaVuJeme 

Změnu TeRmínu
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Muzejní kavárna: Život s restaurováním 
a výtvarnou tvorbou 

Čtvrtek 2. 12. od 17 
hodin. Vstupné: 30 Kč
Srdečně vás zveme do 
muzejní kavárny, kde 
jsme pro vás připra-
vili besední setkání 
s restaurátory Ivanem 
Podobským a Akad. 
arch. Milanem Hu-
beňákem.

Bohumil Dejmek: Revoluční události 
v květnu 1945 v Bělé pod Bezdězem
U  příležitosti 
7 0 .  v ý ro č í 
konce 2. svě-
tové války vy-
dalo Muzeum 
Podbezdězí au-
tentické vzpo-
mínky uči-
tele Bohumila 
Dejmka (1898 
– 1979) na 
průběh konce 
války v Bělé p. 
B. Zakoupit je můžete na pokladně Mu-
zea Podbezdězí za 60 Kč.

Pověstné báchorky Podbezdězí
Muzeum Mla-
doboleslavska ve 
spolupráci se spol-
kem Pověstné bá-
chorky vydalo je-
dinečný výběr 
pověstí a  dalších 
zajímavých pří-
běhů z  Konopa-
sovy bohaté ruko-
pisné pozůstalosti. 
Zakoupit je mů-
žete na pokladně Muzea Podbezdězí  
za 150 Kč.

Mše svatá v kapli sv. Josefa
Pátek 10. 12. od 16.30
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli 
sv. Josefa bude sloužena v pátek 10. 12. 
od 16.30. 

Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 31. 12. od 16.30 
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře bude slou-
žena v pátek 31. 12. od 16.30.

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

muzeum podbezdězí v prosinci

SPOLEčENSKÁ RUBRiKA

VZpomínKY
Dne 20. 11. uplynul rok od úmrtí paní 
Gizely Molnárové. I když jsi nám ode-
šla, v našich srdcích jsi stále s námi.
Stále vzpomínají druh, děti, vnoučata,  

pravnoučata a příbuzní.

Dne 3. 12. uplynulo již 17 let od doby, 
kdy nás navždy opustil manžel, ta-
tínek 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 9. 12. 2021 uplyne již 8 let, 8 dlou-
hých a  smutných let od úmrtí mého 
vzácného přítele a našeho pana faráře, 
nejmilejšího Jana Nepomuka Jiřiště.
Připomeňte si, prosím, s  láskou 

a  úctou památku jeho jedinečné osobnosti.  
Odkaz duchovního poslání jeho života mějte, pro-
sím, také na paměti.

S nekonečným vděkem za Boží společné chvíle, 
s láskou a se smutkem zároveň stále každý den 

vzpomíná Jan Sýkora.

Dne 21. 12. uplynou již čtyři roky, co 
nás navždy opustila paní Jana Kosová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte společně 
s námi. 

S láskou vzpomínají maminka, dcery 
Michaela a Jana a sourozenci Ladislav a Miluše 

s rodinami.

Dne 27. 12. uplyne 22 let, kdy navždy 
odešel pan Jiří Porš. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Manželka a děti s rodinami

„Čas ubíhá a  nevrací, co vzal. Jen láska, úcta 
a vzpomínky zůstávají dál.“
Dne 28. 12. uplynou již dva roky, co zemřela moje 
drahá kamarádka, paní Jaroslava Nedomová. 

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene její  
kamarádka Jarmila.

Dne 28. 12. uplyne druhý rok, kdy 
odešla naše milovaná maminka Anna 
Machová. 
S láskou vzpomínají dcery s rodinami. 

Odchod vždy bolí nás, co zůstáváme.
Odešel a klid mu dopřáváme.
 

S tichou vzpomínkou budeme tu vždy 
jako on v  našich srdcích. Dne 30. 
12. uplyne deset let od úmrtí pana 
Ladislava Karáska.

Vzpomínejte s námi.
Manželka Marie a syn Pavel s rodinou

poDěKoVání
Vážení spoluobčané, přátelé,
dovoluji si touto cestou vřele poděkovat vám 
všem, kteří jste se 3. 11. zúčastnili smutečního 
rozloučení s  mým manželem, panem Josefem 
Růžičkou a doprovodili ho spolu s námi na jeho 
poslední cestě. Děkuji za slova soustrasti a kvě-
tinové dary. 

S úctou Irena Růžičková s rodinou
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Turistika v prosinci, 
když to půjde – zveme vás

Adventní čas v Ralsku
Sobota 11. 12.
Program: Mimoň – muzeum – prodejní 
výstava vánočních ozdob firmy Rautis a ji-
ných a  ze soukromých sbírek. Procházka 
dle počasí: Hamerské jezero – Chrasten-
ský rybník. Nenáročná trasa: 6 km. Kně-
žínky – betlémy manželů Kabátníkových. 
Občerstvení: Dřevěnka – Osečná.
Odjezd busu: 9 hod. – Bělá, sportovní 
hala, Doksy 9.20, návrat mezi 16–17 hod. 
Cena: 250 Kč (zahrnuje jízdné a  jeden 
vstup).
 
PŘIPRAVUJEME
Sobota 1. 1. 2022
Novoroční větrání hlav s  tradiční čoč-
kovkou – sraz v 10 hod. u sportovní haly, 
s obvyklou výbavou – lžíce, miska, hrne-
ček atd.

Další akce dle aktuální situace a  počasí 
najdete na našich stránkách.
Prosíme o  dodržení aktuálně platných 
opatření! 
Děkujeme vám všem za přízeň a přejeme 
klidný čas adventu a  pohodové svátky 
s nejbližšími.

Přání zdraví a slova naděje na další cesty 
novým rokem si řekneme na první akci 
nebo při setkání u  vánočního stromu na 
Horce.

Horský vůdce i ostatní turisté

Do našeho města dorazí betlémské 
světlo jako již tradičně vlakem v sobotu  
18. 12. v 11 hodin. Na nádraží ho vyzved-
nou skauti z bělského střediska Svornost 
a  odnesou ho do kostela. Od 11.30 do 
12.30 bude plamínek k  dispozici u  pa-
vilonu v parku. Další možnost odnést si 
do svých domovů betlémské světlo bude  
24. 12. od 10 do 10.15 u  České brány 
před odchodem do lesa na krmení zvířá-
tek. Prosíme o dodržení aktuálních vlád-
ních nařízení.

Jerry

betlémské světlo v bělé

Po covidových opatře-
ních jsme se ke sportu 
mohli vrátit ke konci jara. 
Nejdříve jsme využívali jen 
venkovní plochy, poté jsme 
se konečně vrátili do spor-

tovní haly. Po krátkém restartu sportu 
přišly letní prázdniny, které zakončilo 
minižactvo a mladší žactvo soustředěním 
v Mimoni. Po prázdninách se rozehrály 
krajské soutěže, ve kterých v letošní se-
zoně startují naše družstva přípravky, 
minižactva, mladšího žactva, mladších 
dorostenců a mužů. 
V přípravce jsme začínali v podstatě od 
nuly, díky náboru se nám povedlo druž-
stvo doplnit na aktuální stav 14 dětí, 
trenéři: S. Švec, K. Šulcová, D. Kubíček,  
L. Hentek. V minižactvu je situace sta-
bilizovaná, trenéři V. Hrubý a F. Müller 
jdou s  tímto ročníkem už několik let. 
Během podzimu nám přibylo několik 
chlapců, kteří ihned zapadli do kolektivu. 
U mladšího žactva jsme před sezonou 
museli operativně řešit situaci s chlapci, 
kterých nebylo dost na samostatné druž-
stvo. V této kategorii máme jedno spo-
lečné družstvo kluků a dívek, které tré-
nují L. Šilha a P. Netrval. Samostatné 
družstvo žáků vedli před sloučením 
s děvčaty I. Hríb a  J. Kočí. Mladší do-
rost hraje krajskou soutěž a  je složený  

z věkově převážně 
starších žáků, kte-
rých bohužel ne-
bylo dost na samo-
statné družstvo. 
Cílem je hlavně 
kluky udržet u há-
zené a  příští se-
zonu mít větší 
ambice. Trenéři 
dorostu jsou S. Švec  
a  J.  Humpola. 
Mladé družstvo 

mužů je složené z odchovanců a vracejí 
se nám zpět i hráči, kteří hráli doros-
tenecké ligy v  jiných klubech. Cílem je 
kádr stabilizovat, prosazovat se v kraj-
ské soutěži a výhledově přihlásit druhou 
ligu. Takové jsou střednědobé ambice ve-
dení oddílu. Chlapy vede trenér P. Stach, 
ale kvůli covidu ještě neměl dostatečný 
prostor s mužstvem pracovat. Ženy daly 
dohromady tým místních děvčat, která 
zde hrála dorosteneckou ligu. Pod vede-
ním M. Foltýnové a Z. Zumrové dohá-
nějí tréninkové manko a hrají přátelské 
zápasy. 
V zimních měsících chystáme turnaje 
ve všech věkových kategoriích a sezonu 
ukončíme oslavou 95 let od založení 
klubu. Dlouhodobým cílem je pracovat 
s mládeží a postupně doplnit všechny ka-
tegorie. V rámci spolupráce s místní ško-
lou pořádáme dopolední sportovní ho-
diny s házenou a účastníme se školní ligy 
v miniházené. V létě jsme udělali dětský 
den s házenou a nabídli dětem příměst-
ský tábor se zaměřením na míčové hry. 
Z obou akcí chceme udělat tradici a po-
řádat je každý rok. Příměstský tábor se 
nám nepovedlo obsadit, ale připravili 
jsme si program na mokrou a suchou 
variantu a věřím, že už v příštím roce 
naplníme minimální kapacitu.

Stanislav Švec

spoleK TaJemsTVí

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ čiNNOSTi

bělsKá HáZená V Roce 2021

kapr: 88 Kč/kg
pstruh: 160 Kč/kg

Čištění, kuchání, stahování, 
porcování – 80 Kč/ks

Čištění pstruhů zdarma.

Příprava balíčku na polévku 
v ceně nutno uvést 

v objednávce.

Objednávky 
do 20. 12. 2021

na e-mail: 
rybykomplet@seznam.cz 

nebo tel. 777 018 556

Výdej objednávek
Bělá p/Bezdězem, Dlouhá 564

22. a 23. 12.
13.00 – 16.00 hod.
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STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
a STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,

Česká Lípa, příspěvková organizace

Ošetřovatel (stipendijní podpora)
Truhlář
Instalatér (stipendijní podpora)
Obráběč kovů (stipendijní podpora)
Strojní mechanik - zámečník (stipendijní podpora)
Zemědělec - farmář (stipendijní podpora)
Elektrikář (stipendijní podpora) 
Elektrikář - silnoproud (stipendijní podpora)
Pekař (stipendijní podpora)
Cukrář
Číšník - servírka
Kuchař
Mechanik opravář motorových vozidel 
Kadeřník
Lesnické práce (dvouletý obor „E“) 
Práce ve stravování (dvouletý obor „E“) 

Chceš další informace?
Navštiv nás na adrese
28. října 2707 v České Lípě

nebo nás kontaktuj na
sekretariat@skolalipa.cz
481 131 071
736 175 575
Skolalipa

www.skolalipa.cz

V oborech se stipendijní podporou mohou žáci
za 3 roky studia získat až 27 000 Kč.

Podnikání - denní/2 roky maturitní obor
      - pro absolventy učebních oborů

Nástavbové studium

Maturitní obory
HotelnictvíPraktická sestra

Ekologie a životní prostředí

Během studia je možno u vybraných oborů získat:
řidičský průkaz (traktor, osobní a nákladní automobil)
svařovací průkaz
baristický kurz s osvědčením pro obor Číšník a Hotelnictví
oprávnění na práci s motorovou pilou 
a křovinořezem

Učební obory 

Den otevřených dveří proběhne

ve čtvrtek 6. ledna 2022

REFERENTA/REFERENTKU ODBORU 
ROZVOJE A MAJETKU
Náplň práce: zajištění agendy nakládání s majet-
kem města (především věcná břemena, ale i další 
majetkové dispozice), zajištění související admini-
strativy a výkazů; příprava věcných podkladů pro 
uzavírání smluv atd.

Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdělání 
nebo střední odborné vzdělání s maturitou, nejlépe 
stavebního, technického nebo ekonomického směru

KOORDINÁTORA/KOORDINÁTORKU 
PROJEKTŮ A INVESTIC
Náplň práce: koordinace přípravy a realizace in-
vestičních (převážně stavebních) projektů, finan-
covaných z městských nebo dotačních prostředků; 
příprava a zpracování podkladů pro zajištění pro-
jektové přípravy, inženýrské činnosti, veřejných 
zakázek apod.; řešení majetkoprávních vztahů pro 
potřeby investičních záměrů; příprava běžných 
smluvních vztahů s dodavateli, technickým a autor-
ským dozorem apod

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské, vyšší 
odborné nebo středoškolské vzdělání technického, 
právního nebo ekonomického směru;

SVÝM NOVÝM KOLEGŮM NABÍZÍME:
Stálé a perspektivní zaměstnání, samostatnou, za-
jímavou a různorodou práci, smlouvu na dobu ne-
určitou, platové zařazení 9. -11. platová třída (na-
řízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve zně-
ní pozdějších předpisů), 25 dnů dovolené, každoroč-
ně 3 dny indispozičního volna, stravenky, příspěvek 
na penzijní připojištění, osobní příplatek a další  
finanční i nefinanční benefity. V případě koordi-
nátora projektů a investic navíc nabízíme možnost 
ubytování v městském bytě.

PLNÉ ZNĚNÍ VÝZEV PRO UCHAZEČE  
www.doksy.com

MĚSTO DOKSY 
PŘIJME

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 
DO 10. LEDNA 2022 DO 17 HOD.
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