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46. ročník

Výstavní sál MKZ 
PO STOPÁCH IMPRESIONISMU

Interaktivní seznámení s uměleckým 
směrem 2. pol. 19. stol. 

Do 24. 2.
Masarykovo nám. 140  I. patro

5. 2. 
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM

od budovy MKZ na Masarykově 
náměstí Ve 14 hod.

12. 2. 
Pohádka o Palečkovi

Divadýlko Mrak, Havlíčkův Brod
V Komorním sále MKZ od 15 hod.

Vstupné: 50 Kč

24. 2. 
Muzejní Kavárna 

Parostrojní pivovar Lobeč
V Muzeu Podbezdězí od 17 hod.

Vstupné: 30 Kč

Sledujte FB a stránky 
www.mkzbela.cz

dnes Vám napíšu o  čtyřech tématech. 
Všechna úvodníková témata jsou více-
méně propojená, neboť souvisí pro mě se 
zásadním slovem VDĚČNOST. Chci ji vy-
jádřit Vám, milým Bělákům, našim léka-
řům, svým kolegům zastupitelům a v úctě 
a s vděkem vzpomenu také na narozeniny 
naprosto výjimečné osobnosti.

Milí Běláci, musím Vám srdečně poděko-
vat za velmi přátelské novoroční setkání 
v parku na ranveji mezi fontánou a kami-
onem s  melodickými zvonečky. Těší mě, 
že se spoustou z Vás jsem si osobně popřál 
vše dobré do aktuálního roku 2022. Jsem 
Vám za Vaši hojnou účast velmi vděčný.

Jak už víte, město koupilo v  minulém 
roce zdravotní středisko do svého vlast-
nictví. Sluší se především řádně a  nahlas 
poděkovat všem bělským lékařům a všem 
dalším lidem, kteří tento krok umož-
nili. V  letošním roce chceme konkrétně 
opravit fasádu, vyměnit okna a  vybudo-
vat nový bezbariérový prostor pro rehabi-
litaci v  místě bývalé kočárkárny. Osobně 
mám již od svého dětství na bělské stře-
disko mnoho vzpomínek, protože jsem 
tam trávil spoustu času. Budovu střediska 
znám lépe než své zimní boty. Právě kvůli 
rodinné vazbě na svého tatínka jsem ze 
slušnosti o nákupu střediska sám nehlaso-
val, neboť jsem byl ve střetu zájmů. Věřím, 
že pochopíte, že velké díky si naše paní 
doktorka i  všichni naši páni doktoři za-
slouží. Nejen kvůli tomu, že budovu o své 
vůli městu prodali, přestože nemuseli, ne-
měli to jednoduše zapotřebí. Také není 
bez zajímavosti, že mohli za tuto budovu 
získat, vzhledem k současným cenám ne-
movitostí, mnohem lepší nabídku. Ale dě-
kuji jim a vděčím jim především za to, že 
u  nás stále ordinují a  my nemusíme jez-
dit pokaždé za doktorem do Mladé Bole-
slavi nebo ještě dále. To, že tu pro nás jste, 
znamená už desítky let vyšší kvalitu života 
občanů Bělé pod Bezdězem!

A  teď je na řadě bělská radnice. Respek-
tive většinová shoda napříč zastupitelstvem 
města ohledně dalšího směřování města 
jako společníka v Bělské investiční. Ostatní 
jednatelé nám pro tuto chvíli odstranili post 
jednatele, neboť nectí vůli zastupitelů, kteří 
si za nového jednatele zvolili právníka, po-
dotýkám drtivou většinou hlasů. A  přesto 
nám naši partneři nestoudně tvrdí, že město 
považují za svého partnera. Posuďte sami. 
Jako zastupitelstvo máme za sebou několik 
nadějných jednání o Bělské investiční. Velmi 
mě těší, že zastupitelé města mají jasný plán 
a  shodu. Buď bude mít město v  této spo-
lečnosti důstojné podmínky, což znamená, 
že se změní společenská smlouva tak, aby 
tam město nebylo do počtu. Pravdou zů-
stává, že bez městských pozemků by si v lo-
kalitě nikdo nepostavil ani bagr na značky. 
Anebo uděláme vše pro to, abychom svoje 
pozemky získali zpět. Město má být důstoj-
ným partnerem, nikoliv pouze dodavatelem 
tu majetku, jindy zase příslušných povolení. 
Jsem zvědav na další valnou hromadu spo-
lečnosti. Tam se ukáže, jestli to naši společ-
níci myslí s městem vážně. Uvnitř zastupi-
telstva cítím většinovou sílu plně bojovat za 
Bělou pod Bezdězem. Upřímný vděk a po-
děkování patří i Vám, milé kolegyně a milí 
kolegové. Velmi si toho považuji.

Ona spolu vlastně úzce souvisejí všechna tři 
výše zmíněná témata. Dám Vám jednoduchý 
příklad. Většina lidí z  vedení města se umí 
dohodnout, jiný o tom jen hovoří a chvástá 
se. Město a  jeho společnost bude vždy víc 
než jednotlivec. Obzvláště „na městě“ jde zá-
sadně vždy o kolektivní rozhodnutí a kolek-
tivní práci, protože zastupitelstvo města je 
ze zákona kolektivním orgánem. Je to prostě 
jako ve fotbale nebo v hokeji. Jedinec sám nic 
nezmůže, dobrý tým ano.

Vděčnost a poděkování za letité vzácné přá-
telství a  za báječné společné chvíle, chvilky 
i okamžiky cítím a cítit vždy budu i vůči ze-
snulému panu farářovi. Náš nejmilejší Jení-

VážENÍ SPOLUOBčANé, MILÍ BĚLácI,

ček - a já ho takto mohl prosím oslo-
vovat - tedy Jan Nepomuk Jiřiště, by 
6. února oslavil 48. narozeniny. Každý 
další rok bez Vás mi přijde smutnější 
a smutnější, pane faráři.

Přeji Vám krásný únor, hodně zdraví, 
pohody i svobody. A ať je Vám menší 
zima než mně. Ostatně mně je zima 
neustále, přestože se už umím dobře 
a teple obléknout. 

Jan Sýkora, 
místostarosta města
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO úŘADU 

Vážení občané, dovolujeme si připomenout informace k platbě místního 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  

a místního poplatku ze psů pro rok 2022.

Poskytování dotací na podporu veřejně prospěšných projektů z rozpočtu
Města Bělá pod Bezdězem v roce 2022

 Poplatky je nutno uhradit nejpoz-
ději do 31. 3. 2022. K  poplatku ne-
budou rozesílány složenky ani indi-
viduální platební pokyny. Občan si 
vybere jednu z níže uvedených variant.  
Pokud nemůžete dohledat svůj varia-
bilní symbol, obraťte se na níže uve-
dené telefonní číslo.

Poplatky lze uhradit těmito způsoby:
1. v  pokladně Městského úřadu Bělá 
pod Bezdězem – v  hotovosti nebo pla-
tební kartou, úřední hodiny pokladny 
jsou pondělí a  středa 7 – 11.30 a  12.30 
– 17 hodin; 

2. bankovním převodem na účet města 
Bělá pod Bezdězem 19-2328181/0100. 
Při platbě je nutné uvést správný vari-
abilní symbol, který vám byl v  registru 
poplatníků již dříve přiřazen, na základě 
tohoto variabilního symbolu bude vaše 
platba řádně identifikována. Preferu-
jeme tento způsob úhrady, který je vý-
hodnější i  pro vás poplatníky. Vyhnete 
se tím čekání a uspoříte čas. I pro nás je 
tento způsob úhrady efektivnější a  ad-
ministrativně méně náročný;

3. na poště složenkou typu A  na účet 

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 po-
byt (i cizinci). Dále pak fyzické osoby, 
které mají ve vlastnictví stavbu urče-
nou 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 před-
mětného 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).

V rámci Zásad pro poskytování dotací na 
podporu veřejně prospěšných projektů 
z  rozpočtu města schválené usnesením 
ZM č. 123/2015 ze dne 9. 12. 2015 byly 
schváleny tyto programy:

1. Dotační program na podporu spolko-
vého života ve městě
2. Dotační program na podporu volno-
časových aktivit a vzdělávání dětí a mlá-
deže
3. Dotační program na podporu sportu

V souladu s těmito Zásadami Rada města 
Bělá pod Bezdězem dne 20. 12. 2021 
usnesením číslo 518/2021 schválila vý-
zvy k  podávání žádostí o  dotace na rok 
2022 jednotlivými žadateli včetně pod-
programů:

a) Výzva k předkládání žádostí o dotaci 
na podporu spolkového života z rozpočtu 
města Bělá pod Bezdězem na r. 2022
 Dotační program č. 1, podprogramy: Jed-
norázové akce, celoroční činnost

b) Výzva k předkládání žádostí o dotaci 
na podporu volnočasových aktivit vzdělá-
vání dětí a mládeže z rozpočtu města Bělá 
pod Bezdězem na r. 2022
Dotační program č. 2, podprogramy: Jed-
norázové akce, celoroční činnost
c) Výzva k předkládání žádostí o dotaci 
na podporu sportu z rozpočtu města Bělá 
pod Bezdězem na r. 2022
Dotační program č. 3, podprogramy: Jed-
norázové sportovní akce, celoroční čin-
nost, podpora sportovních zařízení

Výzvy jsou zveřejněny na webových strán-
kách města www.mubela.cz ve složce Z RAD-
NICE A MĚSTA – Dotace pro rok 2022. 
Zde najdete veškeré informace k  jed-
notlivým programům včetně formuláře 
Žádosti o  poskytnutí dotací z  rozpočtu 
Města Bělá pod Bezdězem a příloh.

Žádost o dotace z jednotlivých programů 
je třeba řádně vyplnit, doplnit o povinné 
přílohy a v období od 1. 2. 2022 do 1. 3. 
2022 do 11.30:

1. předat osobně na podatelně MěÚ Bělá 
pod Bezdězem v  obálce označené textem 
„DOTACE“ s  uvedením, kterého pro-
gramu a podprogramu se žádost týká, nebo 

2. zaslat poštou s  uvedením adresy: 
Město Bělá pod Bezdězem, Finanční od-
bor, Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá 
pod Bezdězem, v  obálce označené tex-
tem „DOTACE“ s  uvedením, kterého 
programu a podprogramu se žádost týká, 
nebo

3. zaslat datovou schránkou na ID ad-
resu: hy8bg5r s  názvem „DOTACE“ 
včetně uvedení, kterého programu a pod-
programu se žádost týká; žádost musí být 
opatřena kvalifikovaným elektronickým 
podpisem.

Na obálce musí být uvedeno číslo a ná-
zev vyhlášeného dotačního programu.

Ing. Z. Poláková
vedoucí finančního odboru MÚ

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.

INFO

Máte zastaralý neekologický kotel na pevná paliva?  
Do 1. září 2022 je třeba ho vyměnit nebo požádat  

o dotaci na nový, jinak hrozí sankce.
Jakých kotlů se to týká? A jak požádat o dotaci?

Vše najdete na webu Středočeského kraje  
ve sloupci vpravo pod odkazem Kotlíkové dotace

Tam můžete vyplnit i formulář pro zjištění zájmu 
o poskytnutí Kotlíkové dotace 2021+ 

ve Středočeském kraji.

KDE A KDY MŮŽETE ŽÁDAT
Na krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí výzvu 

pro občany (pravděpodobně jaro 2022).

Kontakty: kotliky@kr-s.cz
Kotlíková linka: 257 280 991 

(pondělí a středa 8:00 – 12:00)

KOTLÍKOVÉ DOTACE
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Dotace obdržené 
v roce 2021  

od Ministerstva vnitra čR

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Soutěž Mladí fotografují památky 

Budování sportovního oválu v areálu ZŠ Máchova

Sdružení historických sídel Čech, Mo-
ravy a  Slezska, jehož je město Bělá 
pod Bezdězem členem, vyhlašuje kaž-
doročně soutěž Mladí fotografují pa-
mátky. Hlavním pořadatelem této sou-
těže je Rada Evropy, která pro soutěžní 
rok 2022 stanovila téma ARCHITEK-
TONICKÉ DĚDICTVÍ. Soutěž je ur-
čena pro žáky a  studenty základních 
a  středních škol mladších 21 let, kteří 
se mohou účastnit až se třemi soutěž-
ními fotografiemi. Soutěžní fotografie 
by měly odpovídat tématu architekto-
nického dědictví a také by měly být za-
jímavé a svým způsobem jedinečné tak, 
aby porotu zaujaly. 

Soutěž není pouhou „fotografickou“ 
akcí, ale spíše zážitkem spojeným 
s uměleckým a památkovým dědictvím. 
Je proto třeba vyhnout se námětům, 
které přes svou možnou fotografickou 
zajímavost neodpovídají takovému zá-
měru. Uzávěrka pro zasílání fotografií 
je 20. 3.

Fotografie lze vložit po registraci na 
webové adrese www.historickasidla.
cz nebo přímo z  mobilního telefonu 
v aplikaci „Mladí fotografují památky“, 
která je dostupná ke stažení v  Ap-
ple Store a  Google Play. Na uvedené 
webové adrese je také možné zhléd-
nout soutěžní a vítězné fotografie z mi-
nulých ročníků. Soutěž vyvrcholí slav-
nostním předáním cen a diplomů, které 
proběhne u příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel v Praze 14. 4. 

Aneta Šimonová
referentka RaMM

Zrcadlení - vítězné foto ročníku 2021

Na jaře roku 2021 jednalo město se zá-
stupci Nadačního fondu ŠKODA AUTO 
v rámci rozšíření sportovního zázemí pro 
základní školu. Od školy byl dlouhodobě 
přednášen požadavek na vybudování nové 
běžecké dráhy a  sportoviště pro skok da-
leký. Přirozenou úvahou byla navržena 
lokalita při nově zbudovaném volnoča-
sovém hřišti U  Vodojemu, který byl také 
zbudován za příspěvku Nadačního fondu 
ŠKODA AUTO. Záměrem bylo toto spor-
toviště rozšířit a co nejvíce zpřístupnit ve-
řejnosti. Po přeměření parametrů zamýš-
leného areálu jsme dospěli k závěru, že by 
kvůli této stavbě muselo být pokáceno ně-
kolik vzrostlých stromů a vznikla by nut-
nost přestěhovat část herních prvků dět-
ského hřiště, které se rozprostírá opodál. 
Z  těchto důvodů by tento prostor ztratil 
současný charakter příjemného veřejného 
prostoru, kde je vyvážená kombinace ze-
leně a sportovních či herních prvků.

Proto jako druhá varianta byl navržen 
prostor nacházející se za školou v ulici Má-
chova. Jedná se o parcelu č. 2095/9. Po prů-

zkumu a vytyčení stavby bylo zhodnoceno, 
že se jedná o  nejlepší možnou variantu. 
Muselo se zde několik stromů sice vyká-
cet a nahradit náhradní výsadbou a něko-
lik stromů přesadit v  rámci areálu školy, 
ale největším přínosem je, že ovál bude 
tzv. po ruce pro školní tělocvik. V létě roku 
2021 byly projekční práce zadány společ-
nosti PITTER DESIGN s. r. o., následovalo 
vlastní projekční zpracování daného spor-
toviště a klasické kolečko s vyjádřeními do-
tčených orgánů.

Mezi tím proběhlo výběrové řízení na do-
davatele stavebních prací. V soutěži zvítě-
zila firma Linhart s. r. o. z  Brandýsa nad 
Labem s nejnižší nabídkovou cenou 2,222 
mil. + DPH; jedná se o společnost specia-
lizující se na sportoviště. Na základě těchto 
údajů a kladných referencí společnosti rada 
města odsouhlasila uzavřít smlouvu o dílo 
se společností Linhart s. r. o. Ke sklonku 
roku 2021 bylo vydáno stavební povo-
lení a započaly stavební práce. Byla kom-
pletně sejmuta vrchní vrstva zeminy, pro-
běhla pokládka odvodnění celého areálu, 
započalo se s  betonáží obrubníků po ob-
vodu dráhy a začaly se navážet podkladní 
štěrky. Vše se připravuje pro pokládku as-

faltů a gumových obrubníků. Momentálně 
byly z  klimatických důvodů pozastaveny 
práce a pokračovat se bude hned z jara, jak 
bude možné pokračovat s pokládkou asfal-
tového povrchu.

Předpokládaný termín dokončení je do 
konce měsíce dubna, ale vše bude závi-
set na klimatických podmínkách nutných 
při pokládce asfaltu i  pryžového povrchu 
a také na momentální situaci na poli dodá-
vek z důvodu koronaviru. Přesto věříme, že 
toto dílo bude předáno včas a že ještě před 
letními prázdninami bude sloužit svému 
účelu. 

Na konci roku jsme uzavřeli darovací 
smlouvu s  Nadačním fondem ŠKODA 
AUTO na dar městu ve výši 750 000 Kč. 
Touto cestou bychom chtěli Nadačnímu 
fondu ŠKODA AUTO a celému jeho týmu 
ještě jednou poděkovat za veškerou pod-
poru, kterou městu poskytují, a především 
za finanční podporu mnohých projektů, 
které přispívají k  zlepšení a  zkvalitnění 
nejen občanské vybavenosti a  veřejných 
prostranství.

Martin Flanderka
referent RaMM

Město Bělá pod Bezdězem získalo na zá-
kladě podaných žádostí od Ministerstva 
vnitra ČR neinvestiční dotaci na částeč-
nou úhradu nákladů obce vynaložených 
v souvislosti se zařízením pro zajištění ci-
zinců – pobytového střediska Jezová. Cel-
ková obdržená výše dotace za IV. čtvrt-
letí roku 2020, I., II. a  III. čtvrtletí roku 
2021 činila 100.010,- Kč. Prostředky byly 
přijaty do rozpočtu města pod účelovým 
znakem 14031 a 14137. Neinvestiční do-
tace byla využita na částečné pokrytí ná-
kladů opravy schodiště pod Výsluním, 
které vede k autobusové zastávce.

Ing. Z. Poláková
vedoucí finančního odboru MÚ
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DĚNÍ VE MĚSTĚ

V  neděli 9. 1. navštívili farní kostely 
v  Bělé a  na Bezdězu tři králové. V  sa-
mém závěru nedělních bohoslužeb ši-
kovné děti zazpívaly známou koledu 
a  za pomoci dospělého doprovodu po-
žádaly o příspěvek do Tříkrálové sbírky. 
Tu v našich končinách organizuje Farní 
charita Česká Lípa. Lidé letos do kasičky 
přispívali na svoz tělesně hendikepova-
ných dětí do školy a ze školy na Česko-
lipsku, který zajišťuje právě tato charita. 
Návštěvníci kostela rádi přispěli na tuto 
bohulibou činnost a zároveň byli v tento 
poslední vánoční den potěšeni milou 
a  radostnou zvěstí o  Betlému i  přá-

ním do no-
vého roku. Na 
závěr se ro-
zezněly slav-
nostně var-
hany a všichni 
zazpívali „Na-
rodil se Kris-
tus Pán“. 
Poté se tři 
(i když trochu 
zmrzlí) krá-
lové a  ostatní 
ú č a s t n í c i 
šťastně ubírali 
do svých do-
movů. 

P. Kamil Škoda

V  loňském roce přešlo město Bělá pod 
Bezdězem na nový systém odpadového 
hospodářství, ve kterém bude pokračo-
vat i v roce letošním. 

Poplatek za systém odpadového hos-
podářství zůstává v  roce 2022: 600 Kč/
osoba/rok. Poplatek je možné platit v ho-
tovosti nebo převodem na účet. Po zapla-
cení občané obdrží známku na svoz po-
pelnic. Počet známek je dán počtem osob 
v domácnosti - 1-4 osoby: 1 známka na 
popelnici o  objemu 120 litrů; 5 a  více 
osob: 2 známky na 2 ks popelnice o ob-
jemu 120 litrů, nebo 1 ks popelnice o ob-
jemu 240 litrů. Svoz bude probíhat dle 
kalendáře svozu vždy v  pondělí 1x za  
14 dní dle lokalit sever a jih. 

Chataři platí 600 Kč/rekreační objekt/
rok. PE pytle na odpad obdrží ve Sběr-
ném dvoře Bělá pod Bezdězem oproti 
potvrzení o zaplacení poplatku.

Pytle na tříděný odpad budou i v  letoš-
ním roce vydávány ve Sběrném dvoře 
Bělá pod Bezdězem, tentokrát v  množ-
ství na celý kalendářní rok.

Máme za sebou vánoční svátky i začátek 
roku. Přesto nám dovolte ještě jednou se 
ohlédnout za uplynulým svátečním ob-
dobím. Z  kulturní komise vzešla myš-
lenka zdobení vánočního stromečku 
také na Horce. Vlastně to byla v  roce 
2020 taková náhrada za vánoční akce, 
které se tenkrát nemohly uskutečnit 
vůbec. A  protože se setkala se zájmem 
a  opravdu se na stromku ozdoby obje-
vily, rozhodli jsme se nápad zopakovat 
i  v  roce 2021. Sice se stromeček tento-
krát trochu kymácel, ale i  přesto se na 
něm objevily ozdoby nové. 
Ani výstava betlémů v  klášterním kos-
tele sv. Václava v  Tyršově ulici, kte-
rou zaštiťuje bělská farnost již třetím 
rokem, nezůstala bez návštěvníků. Dě-
kujeme tedy panu faráři, jeho farní-
kům i  všem ostatním, kteří na výstavu 
své betlémy zapůjčili nebo se jinak po-
díleli na otevření a zdobení kostela. Do 
tohoto okruhu patří, jak jinak, opět za-
městnanci společnosti Lesy Bělá, kteří 
nejenže stromky věnovali, ale také do-
vezli a pomohli umístit. Nezapomínáme 
s díky ani na paní Dvořákovou, jež kaž-
doročně spolupracuje při instalaci, do-
hledu i  úklidu, ani na školní družinu, 
která pod vedením Jitky Tošovské po-
máhala se zdobením stromků. 

-S.G-

Obvodní oddělení Policie České repub-
liky v Bělé pod Bezdězem zdárně vyšet-
řilo případ dlouhodobého vandalismu 
zejména v  lokalitě v  parku na náměstí 
a  u  panelových domů v  ulici Tyršova, 
kde byl poškozován majetek města, 
konkrétně se například jedná o  poma-
lované lavičky, dopravní značení, lampy 
a rozvodové skříně.

Je smutné, že většina vandalů byla v ne-
zletilém a v mladistvém věku. Byla způ-
sobena škoda v řádech tisíců korun.

Děkuji tímto bělským policistům za vý-
sledek šetření a  pevně věřím, že se ne-
budeme muset ničím podobným v  bu-
doucnu zabývat.

Jan Sýkora, 
místostarosta

Tříkrálová sbírka Kulturní komise 
ohlédnutí 

Policie vypátrala
vandaly

Odpady 2022

Harmonogram svozu popela pro 1.Q. roku 2022 

měsíc pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

leden 

          1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31             

        
měsíc pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

únor 

  1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28             

        
měsíc pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

březen 

  1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31       

 

Pokud využíváte svoz popela, je třeba se 
zaregistrovat a popelnici označit nápisem 
POPEL, tato popelnice bude vyvážena 

v  topné sezoně. Svoz těchto popelnic je 
vždy ve středu v lichý týden.
Děkujeme, že třídíte odpad!

Veronika Lislerová, DiS.
životní prostředí
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DĚNÍ VE MĚSTĚ - ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Po vánočních prázdninách jsme se sešli 
ve školní družině plni dojmů a  zážitků 
z  krásných svátků vánočních. Děti vy-
právěly o tom, zda se jim splnila přání, či 
nikoliv, v podobě dárků, které našly pod 
svými vánočními stromky. Nadcháze-
jící nový rok jsme přivítali přípravou na 
Tříkrálový průvod městem. Každé dítě si 
vyrobilo papírovou korunku, která byla 
označena jedním z  počátečních písmen 
jmen tří králů. V  určený den se děti se 
svými vychovatelkami vydaly nejprve do 
školní jídelny na oběd, kde svým zpě-
vem popřály úspěšný nový rok všem pří-
tomným, a  s  plnými bříšky se vydaly na 
cestu k  hudebnímu pavilonu do parku, 
kde opět přivítaly nový rok svým zpěvem. 
Celá akce se velmi povedla a doufáme, že 
ten nový rok bude opravdu úspěšný, plný 
zdraví a úsměvů. 

To vše přeje kolektiv vychovatelek 
 školní družiny.

I přes různé komplikace a posuny termínů 
se konalo 22. 12. školní kolo geologické 
olympiády. Devět mladých nadšenců do 
geologie, paleontologie, stratigrafie, mine-
ralogie a petrografie se sešlo v počítačové 
učebně, aby poměřili síly mezi sebou i dal-
šími deváťáky z ostatních základních škol 
a gymnázií. Školní kolo probíhá na počí-
tači, soutěžící mohou používat internet 

i  tištěné materiály, které si přinesou. Teď 
možná někoho napadne, že je to vlastně 
lehké, ale nenechte se mýlit. Na test slo-
žený z  třiceti otázek mají účastníci pou-
hých dvacet minut. Navíc se za špatnou 
odpověď body odečítají, takže je potřeba 
zvážit i  strategii. A  to v  takovém šibe-
ničním termínu vážně není snadné. S tě-
mito podmínkami si nejlépe poradil Filip 
Hašl ze třídy IX. A, který právem obsadil  
1. místo. Druhá příčka náleží Emě Žitné 
taktéž z IX. A, o bronzovou pozici se po-
dělily Jana Kleinová z  IX. B a  Kateřina 
Červová z  IX. A. Tito žáci postupují do 
okresního kola, které proběhne také for-
mou počítačového testu. Všem účastní-
kům děkujeme a vítězům přejeme hodně 
štěstí v okresním kole.

Ing. Pavlína Cankařová

Tak by se dal shrnout výsledek dobro-
volného domácího úkolu, který byl za-
dán žákům devátého ročníku v rámci vý-
uky stereometrie. Aby si každý mohl lépe 
představit význam záludných písmenek 
ve vzorcích na výpočet povrchu a objemu 

jehlanu, dostali deváťáci možnost vyrobit 
různé typy jehlanů všelijakých velikostí. 
Sladkou odměnou za donesené nejmenší, 
největší i pravoúhlé jehlany byla pro žáky 
samozřejmě jednička. Celkem se sešla ne-
čekaně velká sbírka těchto těles – celkem 
51 jehlanů od 15 žáků. Nejmenší jehlan 
byl tak malých rozměrů, že jeho uhlí-
dání bylo náročné. Schválně si ho zkuste 
sami najít na fotografii. Ač byly různých 
velikostí i  materiálů, jedno mají všechny 
jehlany společné – pomohly s  prostoro-
vou představou jinak „mimozemských“ 
vzorců. Všem žákům se úkol velmi líbil, 
i  proto ho hodláme v  příštím roce s  bu-
doucími deváťáky zopakovat. Ale jednu 
chybu tato akce přece jen měla. V  kabi-
netě matematiky jsou teď všude jehlany, 
kam jen se podíváte.

Mgr. Jarmila Nedbalová

Tak by se dala shrnout přednáška, kte-
rou si pro žáky devátého ročníku připra-
vil praporčík Jiří Plesar z  oddělení tisku 
a  prevence Policie ČR. Ve středu 15. 12. 
se deváťáci sešli v učebně, aby nahlédli za 
oponu trestní odpovědnosti mladistvých. 
Ačkoliv většinu věcí již znali, dozvěděli se 
i dost důležitých novinek. Pan praporčík 
dokázal v řízené diskuzi vytvořit bezpečné 
a přátelské prostředí, aby se nikdo nemu-
sel bát zapojit a zeptat. I proto byla beseda 
pro žáky nejen přínosná, ale navíc vítaná. 
Děkujeme panu Plesarovi za tak potřebné 
povídání a  snad i  varování. Doufáme, že 
se díky této aktivitě budou naši žáci v bu-
doucnu s  policisty setkávat jen při pře-

náškách, nikoliv při řešení vlastních pře-
stupků či trestných činů.

Ing. Pavlína Cankařová

Přivítání nového roku  
ve školní družině

Geologická olympiáda

Jehlan, kam se podíváš

Neznalost zákona neomlouvá
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V prosincovém a lednovém čísle Bělského 
zpravodaje starosta města, Ing. Jaroslav 
Verner, rekapituloval na pozadí svého vo-
lebního programu uplynulé tři roky. Vět-
šina z  volebního programu zastupitelů za 
hnutí ANO se podařilo realizovat, něco 
ještě ne. Některé akce se teprve rozbíhají, 
další na realizaci ještě čekají. Dalším bo-
dem, o kterém jsme si povídali, je základní 
škola a  družina. Ne že bychom na oblast 
vzdělávání zapomněli, ale pan starosta 
mu sám chtěl věnovat samostatný díl, což 
tímto článkem činíme. 
„Základní škola v Bělé a aktivity s ní spo-
jené“.
Bělské základní školství má vyřešen pro-
blém kapacitní. Současných necelých pět 
set žáků je s  rezervou papírovým osmi 
stům. Ale dlouhodobě byl neřešen pro-
blém s dosluhující družinou v bývalých jes-
lích v  Jenečské ulici. Problémem se zabý-
vala i předešlá starostka Jitka Tošovská a já 
v tom chtěl pokračovat. Projekt nové dru-
žiny situovaný do ulice Elišky Krásnohor-
ské v areálu školy v Máchově ulici čekal na 
stavební povolení. Přepracování na energe-
tickou pasivitu bylo rychlé a motivací byla 
možnost získání dotace. Kapacita byla po-
stavena na 150 dětí v pěti třídách, přičemž 
dosluhující družina pojala devadesát dětí. 
Umístění družiny do areálu „nové“ školy 
bylo lákavé, ale chtěl jsem to řešit kom-
plexně, aby vyřešení jednoho problému 
nevytvořilo problémy nové. První problém 
byl, že první stupeň, pro který je družina 
určena, měl zůstávat v  budově v  Tyršově 
ulici. To znamená do budoucna přestěho-
vat i  první stupeň. První stupeň má pro 
svoje potřeby v  Tyršově i  tělocvičnu. 
A bylo tedy pochopitelné stanovisko ředi-
tele školy, když první stupeň do Máchovky, 
tak ještě jednu tělocvičnu! A  to velkou! 
Tedy halu! Jediné, co je dostačující, je ka-
pacita stravování. Kuchyň i jídelna. A moje 
otázka byla: A co doprava? Co s kapacitou 
ulic Máchova a Elišky Krásnohorské a taky 
Husova? Všude se bydlí a  na ulicích par-
kují obyvatelé bytových domů! Tudíž se 
ještě nesmí zapomenout na zkapacitnění 
a  přeorganizování dopravy dětí ráno do 
družiny a do školy a odpoledne domů. Po 

sečtení všech vyvolaných nutných investic 
vyšlo bezmála 160 miliónů v cenách roku 
2019. Bez vyhlídky reálných dotací. A  na 
to město opravdu nemělo! A co s budovou 
nádherné školy stavěné jako škola v  roce 
1899? Zateplená, s  novými okny, plyno-
vým topením, školní zahradou…Prodat? 
Přestavět na byty či na domov pro seniory?
Z jiných měst jsem se dozvídal, že mít dru-
žinu v  budově školy je přece normální. 
A tak jsme začali plochy a učebny počítat. 
Projekt „Družina v Tyršově ulici“ se začal 
rýsovat. Devět tříd pro vyučování jako po-
žadavek školy a  pět učeben pro družinu 
s kapacitou 150 dětí. Modernizace sociál-
ního zařízení ve všech podlažích, vybavení 
datovou technikou, videotelefony atd. Vý-
tah do středu schodiště k tomu. Nový ná-
bytek by byl tak jako tak u obou variant.
Po vyřešení všech detailů, vybrání vhod-
ného nábytku, kladných vyjádření hygi-
eny a požární bezpečnosti jsme se rozhodli 
o prázdninách v roce 2020 projekt zreali-
zovat. Pouhé dva měsíce a dva týdny stačily 
stavební firmě k zvládnutí přestavby školy. 
Pracovalo se tam sedm dní v týdnu mini-
málně šestnáct hodin denně. A  podařilo 
se! Náklady desetinové. Tedy místo inves-
tice za160 miliónů s nutnou půjčkou okolo 
100 miliónů pouze 17 miliónů za vlastní, 
a ještě se podařilo dodatečně získat dotaci 
3,5 miliónu z „Místní akční skupiny“ LAG 
Podralsko. Představa splácet půjčku sto 
miliónů by na minimálně patnáct let zne-
možnila další větší investice nebo opravy 
majetku města, protože na splátky by se 
nevybíral žádný nájem, jako je to třeba 
u půjčky na výstavbu bytů.
A od září 2020 máme tedy dostatečnou ka-
pacitu družiny, s ranní družinou v budově 
školy a školu kompletně modernizovanou. 
Letos nás čeká zahrada s  venkovní učeb-
nou a hřiště. Parkování a dopravní obsluž-
nost dolaďujeme v  návaznosti na klášter 
a parkování v Jenečské ulici.

Zatím došlo v  budově školy v  Máchově 
ulici jen k  drobným změnám. Čisticími  

zónami na podlaze jsou vybaveny přístupy 
k šatnám pro děti prvního stupně přichá-
zející sem na oběd. Kuchyň dostala za víc 
než půl miliónu multifunkční sporák a zre-
konstruoval se výtah pro přepravu potra-
vin ze sklepa do kuchyně. Novým zaříze-
ním byla vybavena počítačová třída na 
výuku informatiky a právě teď se v areálu 
školy v Máchově ulici realizuje stavba atle-
tického běžeckého oválu a pískové dosko-
čiště. Některé třídy momentálně využívá 
základní umělecká škola. Tu plánujeme 
brzy částečně přesunout na zámek do pří-
zemí jižního křídla, kde se prostory sta-
vebně připravují. Atletická dráha a úpravy 
na zámku pro ZUŠ nám pomáhá financo-
vat Nadační fond Škoda Auto.
Ještě bych rád zmínil problematiku škol-
ního stravování s ohledem právě na první 
stupeň a  družinu. Zpočátku právě tenhle 
moment, tedy to, že děti prvního stupně 
budou chodit na oběd do Máchovy ulice, 
byl diskutován. Osobně nevidím nic špat-
ného na tom, že se děti po čtyřech pěti ho-
dinách vyučování a  sezení v  lavicích pro-
jdou na oběd. A  nechodí pochopitelně 
samy. Ze školy na oběd je odvádějí paní 
učitelky a z oběda si je vyzvedávají buď ro-
diče, nebo je odvádějí paní družinářky zpět 
do Tyršovy ulice. 
A teď maličko z  jiného soudku. Při našem 
prvním rozhovoru padl návrh, že bychom 
se v  lednu, únoru mohli podívat, jak je na 
tom sběrný dvůr a další hospodaření s od-
pady. To samozřejmě platí, ale tahle proble-
matika je tak rozsáhlá, že bych ji raději ne-
chal na březnové číslo, kde se této oblasti 
budeme moci věnovat podrobněji. Tak tedy 
příště, jak si stojí sběrný dvůr, kolik máme 
zapojených občanů do třídění a také o libe-
recké spalovně, kam jsme se patrně dostali 
jako jedni z posledních jejích klientů.

Krásný únor všem přeje

Ing. Jaroslav Verner,
starosta města

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Starosta města o školství
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I  v  prvním polo-
letí školního roku 
2021/2022 probí-
hají v naší mateř-
ské škole různé 
akce pro děti. Naši 

malí šikulové se také účastní akcí pro veřej-
nost, spolupracujeme s místními spolky.
Bohužel jsme byli nuceni vzhledem k sou-
časné společenské situaci omezit některé 
aktivity, ale pevně věřím, že se v  tomto 
směru situace brzy dostane do normálu.
V  každé ze sedmi tříd mají paní učitelky 
prostor přizpůsobit režim dne i pořádané 
akce s  ohledem na věkové složení dětí 
i na aktuální situaci, možnosti a nabídku. 
Každý den probíhají různé činnosti a  ak-
tivity, děti tak mají každý den v mateřské 
škole pestrý. Z  různých činností vybírám 
alespoň některé.
Děkuji touto cestou všem - zaměstnancům 
mateřské školy, rodičům, firmě Atmos za 
sponzorství, MKZ Bělá pod Bezdězem, 
spolkům v  Bělé pod Bezdězem – a  kaž-
dému, kdo se jakýmkoliv způsobem podílí 
na tom, aby dětem bylo ve školce hezky.

Podzim v mateřské škole
V  září jsme ve školce přivítali nové děti, 
kterým poskytujeme individuální adap-
tační program. Všichni se velmi brzy za-
pojili do všech činností. V režimu dne dětí 
ve školce je i pobyt venku, procházky v pří-
rodě i po našem pěkném městě, čas strá-
vený na zahradě školy. Ven chodíme téměř 
za každého počasí. 

Pěstujeme a pečeme 
K  podzimu patří i  sklizeň úrody, a  tak 
si v  mateřské škole děti s  paní učitelkou 
každý rok upečou voňavý jablečný štrúdl. 
Děti si ve školce také zkoušejí samy vypěs-
tovat různé ovoce, zeleninu nebo květiny, 
pečují o zahrádku.

Divadélko ve školce
Pokud to situace dovolí, jezdívají za dětmi 
do školky různá divadélka. V  dohledné 
době plánujeme s  předškoláky návštěvy 
Městského divadla Mladá Boleslav. Di-
vadélka ve školce bývají velmi pěkná a kva-
litní, ale rádi bychom dětem dopřáli zážitky 
z „opravdového“ divadla.

Dravci ve školce
Veškerá zvířátka mají děti velmi rády. Po-
kud je to možné, dopřejeme jim vidět je 
zblízka, pozorovat je a  dozvědět se něco 
o  jejich životě a o péči o ně. I  tímto způ-
sobem se děti mohou učit. Zážitkové učení 
děti baví a  přirozenou formou je rozvíjí. 
Jardo, děkujeme.

Jů a Hele v Bělé
I v roce 2021 na děti z mateřské školy mys-
leli v  Městských kulturních zařízeních 
v Bělé pod Bezdězem. Jako krásné překva-
pení přichystali pro děti představení s  Jů 
a Hele v sokolovně. Díky sponzorům jsme 
mohli přivézt i děti z MŠ Pražská a MŠ Bře-
zinka. Dětem se divadlo moc líbilo a  my 
děkujeme všem, kteří se na jeho přípravě 
a uskutečnění podíleli.

Rej skřítků
Děti mají úžasnou fantazii. Dovedou se vžít 
do jakékoliv role. A tak se nám děti ve třídě 
Soviček proměnily ve skřítky. A nejen děti. 
Užili jsme si báječný den plný tvoření, sou-
těží a tance.

Děti vyráběly sovičky
Děti naší mateřské školy vyráběly dřevěné 
sovičky, které byly součástí balíčků pro 
členy České konference rektorů. Rektoři 
veřejných a  soukromých vysokých škol je 
obdrželi u příležitosti 162. zasedání pléna 
České konference rektorů. Všichni pří-
tomní ocenili krásné provedení a origina-
litu soviček, které se výborně hodily k  té-
matu udržitelnosti, v  jejímž duchu byly 
balíčky připraveny. Celá akce pak byla spo-
jena také se slavnostním zahájením akade-
mického roku, které proběhlo o den dříve 
a  které tento rok ŠKODA AUTO Vysoká 
škola hostila.

Čertovský rej
Každým rokem zavítá do naší školky Mi-
kuláš, čert a anděl. A i naše děti se v tento 
den mění v malé čertíky a andílky. V tento 
den je pro děti nachystána nejen nadílka, 
ale také soutěže, tvoření a tanečky.

Koně v MŠ
Pokud jste v  prosinci zahlédli jezdit po 
Bělé dvojspřeží krásných kladrubských 
koní, víte, že k nám do školky přijeli přímo 
z nebe a přivezli nám Mikuláše, čerta a an-
děla, kteří měli nadílku pro všechny děti. 
Jako překvapení měly potom děti jízdu ve 
vagonetě, kterou si, přikryté teploučkými 
dekami, moc užily. A pěkně klusem, jak se 

na kladrubské koně sluší. Děkujeme spon-
zorům a jezdecké stáji Kateřina z Hrdlořez.

Vánoce v mateřské škole
I do naší školky přišel Ježíšek a v každé třídě 
nechal pro děti krásné dárečky, hračky, ale 
i  vzdělávací pomůcky. Je moc pěkné vidět 
rozzářené oči dětí a radost z nových věcí. Je 
to něco, co se nikdy neokouká. Samozřejmě 
také děti učíme, jak se s věcmi zachází a že 
každá věc má své místo. Jako tradičně si děti 
zazpívaly koledy u našeho stromečku. Dě-
kuji sponzorům i zřizovateli mateřské školy 
– Městu Bělá pod Bezdězem.

Vystoupení u baráčníků
Jsme velmi rádi, že si na nás baráčníci vždy 
vzpomenou a  naše děti je mohou potěšit 
svým vystoupením. Pro děti je vždy připra-
vena sladká odměna, pro paní učitelky ky-
tička. Moc děkujeme. Tentokrát měly i děti 
dobrý dáreček pro každého – jablíčka v ko-
šíku. Tyto akce bývají příjemné pro všechny 
zúčastněné. Těšíme se na další.

Den s rybáři
Děti měly možnost zúčastnit se dne s na-
šimi rybáři. Děti s nimi zvládly rybí kvíz, 
pexeso, dozvěděly se základní znalosti 
o  rybách a  jejich životě, pluly po ryb-
níku na lodičkách, zkusily si chytat ryby 
i  práci s  podběrákem. Setkaly se také 
s vodníkem a vodnicí a čekalo je občer-
stvení. Děti prožily pestré a zajímavé do-
poledne. Děkujeme všem, kteří se na této 
akci podíleli.

Plavání v MŠ
Tento školní rok se nám poprvé podařilo 
v plné míře uskutečnit pro předškolní děti 
kurz plavání. Dojíždíme do Jičína, kde mají 
pro tuto věkovou kategorii přizpůsobený 
bazén, v němž se děti cítí bezpečně. Zábav-
nou a přirozenou cestou se seznamují s vo-
dou. Každou lekci jsou pro děti připraveny 
různé aktivity, např. chodily po pontonu 
a skákaly do vody, prolézaly domeček, jez-
dily na skluzavce, lovily ve vodě různé před-
měty, plavaly s destičkami. Děti, které to už 
zvládnou, byly i ve velkém bazénu, kam ská-
kaly a  také si zaplavaly, samozřejmě s bez-
pečnostními prvky. Po každé lekci děti mo-
hou jít do páry a také mají trochu prostoru 
se ve vodě vydovádět. Všem jim moc fan-
dím, jsou šikovné a statečné. Děkuji spon-
zorům a všem rodičům, kteří tento zážitek 
svým dětem umožnili. Jedním z plánů naší 
školky je umožnit v budoucnu předškolním 
dětem také lyžařský kurz.

Za Mateřskou školu Bělá pod Bezdězem  
Mgr. Pavlína Šertlerová, ředitelka

Ohlédnutí za školním rokem MŠ 2021/2022

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
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Absolventská výstava gymnazistky Kláry 
Markové vám poskytne základní orientaci 
v  impresionistické, postimpresionistické 
a  neoimpresionistické tvorbě světových 
i českých malířů. 

Výstava potrvá do konce února.

Otevírací doba: 
Po - Čt od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod.
Návštěvu v jinou dobu je možné domluvit 
předem na tel. č. 326 701 216, 
nebo 731 966 238.

Masopust je ob-
dobím od Tří 
králů až do Po-
peleční středy, 
kterou začíná 
půst před Veli-
konocemi. Ma-
sopustní prů-
vody a  oslavy 
tak v  podstatě 
nemají striktně 

daný termín, přestože většinou se takto 
slaví hlavně poslední dny tohoto období. 
My bychom vás rádi pozvali na veselý 
masopustní průvod, který vyjde v sobotu  
5. 2. ve 14 hodin od budovy MKZ na Ma-
sarykově náměstí, tradičně si u  radnice 
města vyžádá svolení k průchodu městem 
a  bude pokračovat tentokrát z  důvodu 
bezpečnosti jen kratší trasou, Českou ulicí 
k mateřské škole, kde se letošní maškary 
rozloučí.

V rodině chalupníka se jednoho dne na-
rodil chlapeček, nebyl o nic větší než palec 
u ruky, a tak mu rodiče dali jméno Pale-
ček. Rodičům pomáhal, jak jen mohl. Jed-
noho dne dokonce tatínkovi „dostrkal“ 
oběd v košíku přímo na pole… A tam za-
číná naše pohádka.

Vstupné: 50 Kč. 
Prosíme o dodržování platných hygienic-
kých opatření.

Vážení a milí, 
pokud máte čas a chuť tvořit, přijďte mezi 
nás do Zámeckého klubíku. Tvoříme vždy 
v  úterky od 17 hod. a  středy od 15 hod. 
V  únoru si budeme ještě hrát s  kerami-
kou, tvořit nové výrobky, glazovat. Vyro-
bíme si masopustní masky a vyzkoušíme 
techniku macramé. Sledujte naše faceboo-
kové nebo webové stránky www.mkzbela.
cz. Těšíme se na vás. 
Co se týká protiepidemických opatření, 
řídíme se aktuálními vládními naříze-
ními.

Marcela Paterová, MKZ Bělá p. B.

Z KULTUrNÍHO DĚNÍ

Po stopách impresionismu Sobota 5. 2. od 14 hod. Sobota 12. 2. od 15 hod.
Pohádka o Palečkovi 

VÝSTAVNÍ SáL MKZ MASOPUST V ROcE 2022

Zámecký klubík v únoru

KOMORNÍ SáL MKZ

Loňský rok (další covidový) jsme pro 
návštěvníky zahájili až parného 19. 6. 
výstavou Nejslavnější absolvent dět-
ské manufaktury na zámku v Bělé pod 
Bezdězem, vůdce loupežníků Wenzel 
Kummer z Vísky.
Děti si zařádily na zámeckém nádvoří 
26. 6. při posunuté akci Bělá Market 
„Dětský den“. Nechyběly ani pohádky 
pro děti i dospělé: Sněhurka a trpaslíci, 
Otesánek a  Vzplanutí. Koncert Lenky 
Filipové 7. 8. a  další pohádka 21. 8. 
Bětuška a  kouzelný hrad. Dny Evrop-
ského historického dědictví nám na 
zámku 12. 9. obohatila vážná hudba 
a prohlídky zámku zdarma. Nechyběla 
ani Bělská podzimní, tradiční výstava 
obrazů, která tu ale v letošním roce ne-
byla poslední výstavou obrazů.
Klub a  Klubík využil vynucenou pře-
stávku ke svému rozšíření a  nový 
prostor byl slavnostně otevřen 15. 10. 
Malujeme rádi, název další výstavy ob-
razů v IC s expozicemi na zámku v Bělé 
pod Bezdězem. Vernisáž této výstavy 
proběhla 19. 11. Velkou návštěvu jsme 
zaznamenali při akci Bělá Market Vá-
noce 20. 11., těsně před omezením vá-
nočních trhů z  důvodu zvýšeného ri-
zika nákazy covidem. Ještě se nám 
zámkem prošel Mikuláš s  kolektivem, 
a to hned dvakrát, a nechyběla ani zví-
řátka a živý betlém. IC s expozicemi na 
zámku v Bělé pod Bezdězem navštívilo 

celkem 3 932 návštěvníků, což je vyni-
kající výsledek - druhý nejlepší za ce-
lých 16 let našeho snažení zde.

Josef Müller

A co přinese rok 2022?
Spoustu aktivit a  činností, které pro 
vás chystáme sami nebo ve spolupráci 
s  řadou spolupracujících osob či insti-
tucí.
Jako první bych rád jmenoval akci, 
která zámek pozdvihne po stránce sta-
vební i  historické, ale na druhé straně 
zásadně omezí provoz v  letní sezoně. 
Rekonstrukce Valdštejnského sálu v le-
tošním roce vstupuje do fáze realizace. 
V  polovině ledna bylo předáno stave-
niště a  do konce roku bude sál hotov. 
Rekonstrukci připravil majitel zámku, 
tedy pracovníci odboru rozvoje a  ma-
jetku spolu s  panem starostou. Na nás 
bude jeho užití a propagace.
Akce, na které jste zvyklí - Klubík, Bě-
láMarkety, hradozámecká noc, kon-
certy a divadla - se pokusíme realizovat 
i přes omezení, která vzniknou ze strany 
stavby. Navíc se můžete těšit na dvě 
pecky letošní sezony - otevření expozice 
s modelem města z roku 1797 a v  jed-
nání je koncert Leony Machálkové 
s  muzikálovými melodiemi. Nezbývá, 
než se těšit a pořádně si to všechno užít.

-mat-

INFORMAčNÍ cENTRUM S ExPOZIcEMI NA ZáMKU
 Bělský zámek v letech 2021a 2022
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Muzejní kavárna: 
Parostrojní pivovar Lobeč
Čtvrtek 24. 2. od 17 hod. 
Vstupné: 30 Kč
Parostrojní pivovar v Lobči je technickou 
památkou s tradicí od roku 1586. Jak po-
kračuje jeho oživování od záchrany a zpro-
voznění vaření piva, nám bude vyprávět 
architekt Pavel Prouza. 
Muzejní kavárna se uskuteční za platných 
vládních opatření proti šíření covid-19. 

Mše svatá v kapli sv. Josefa
Pátek 11. 2. od 16.30
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv. Jo-
sefa bude sloužena v pátek 11. 2. od 16.30. 

Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 25. 2. od 16.30
Pravidelná mše svatá v klášterním kostele 
sv. Václava bude sloužena v pátek 25. 2. 
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

Z KULTUrNÍHO DĚNÍ

SPOLEČENSKÁ rUBrIKA

VZPOMÍNKY PODĚKOVáNÍ
Dne 5. 2. 2022 tomu bude devět let, co zemře-
la paní Yvona Bittnerová, a dne 22. 2. 2022 by 
se dožil její syn Zbyněk Bittner 55. narozenin. 
Prosíme, kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají Kamila s rodinou, Jitka 
s Anežkou a ostatní příbuzní.

Dne 6. 2. tohoto roku uply-
ne již 11 let, co nás navždy 
opustila naše milova-
ná maminka, paní Hana 
Janurová, a  11. 2. to bude 

sedm let, kdy jsme se rozloučili také s  tatín-
kem, panem Vilémem Janurou. 

Stále vzpomínají dcera a synové s rodinami.

Dne 12. 2. to bude již pět let, co 
nás navždy opustil náš tatínek 
a dědeček, pan Zdeněk Kreidl. 
Stále vzpomínají synové 
s rodinami.

Dne 14. 2. uplyne smutných 14 let, 
kdy nás navždy opustil pan Milan 
Daňhel, lesák a  myslivec, čestný 
a  hodný chlap. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Děkujeme. 

S láskou vzpomínají syn Milan 
a dcera Radka s rodinami.

Dne 15. 2. uplynou již dva roky, co nás navždy 
opustil milovaný přítel a bratr, Karel Šeda. 

S láskou stále vzpomínají družka Libuše,  
bratři Pavel a Petr a sestra Jana s rodinou.

Dne 26. 2. to bude již osm let, co 
nás navždy opustil náš drahý tatí-
nek, pan Václav Mach. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte společně s námi. 

S láskou vzpomínají dcery 
s rodinami.

Milá oslava našeho životního jubilea  
dříve narozených v bělském zámku

Děkuji Městskému úřadu Bělá p. B., panu 
starostovi Vernerovi a  panu místostaros-
tovi Sýkorovi za pěkné odpoledne, povídá-
ní, pohoštění s prohlídkou zámku a dárky.

Stránský

Poděkování od MKZ
Ve Společenské rubrice se objevují různá 
poděkování za organizace společenských 
akcí, blahopřání k životním výročím 
a další. 
Tentokrát bychom rádi poděkovali my 
jako Městská kulturní zařízení, a to vám. 
Vám všem, kteří přes problematickou si-
tuaci stále navštěvujete naše, byť očesané 
akce, a  navíc bez řečí respektujete pravi-
dla, která jsme byli nuceni zavádět. Vám 
všem, kteří i  přes některé výhrady, které 
k nám můžete mít, jste si vědomi toho, že 
ani my, přestože nejsme přímo v první li-
nii, nemáme jednoduchou pozici, a věřte, 
že si vaší účasti i podpory moc vážíme.

Vaše MKZ

Muzeum Podbezdězí v únoru
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ANDReADisOVA exHiBice 
Zajímavá je korespondence několikaná-
sobného mistra světa ve čtyřhře a v druž-
stvech Ivana Andreadise na Grolmusovu 
žádost sehrát s Ladislavem Štípkem v Bělé 
exhibiční utkání v červenci a srpnu 1950. 
Mimochodem právě oni dva skvělí stolní 
tenisté vybojovali pro Československo do-
sud poslední zlatou medaili na MS – v roce 
1957 ve Stockholmu v nezapomenutelném 
finále proti Japoncům Ogimurovi a Tana-
kovi 3:1. 

21. 7. 1950 píše 
Andreadis 
Grolmusovi: 
Milý bratře! 
Potvrzují Tvůj 
dopis a  sděluji 
Ti, že bych byl 
ochoten u  Vás 
hráti 12. nebo 
13. srpna, a sice 

buďto se Štípkem, nebo Vyhnanovským. Pod-
mínky: Pohostinství, nocleh a placenou 2. 
třídu vlakem. Mám však ještě jednu pod-
mínku. Od 7. 8. mám dovolenou a v té bych 
rád pobyl týden v Bělé, kde se mi vždy velmi 
líbilo. Prosím Tě tedy, zda-li bys mi mohl na 
ten týden opatřit nějaké pěkné přístřeší. Je 
samozřejmé, že si to budu platit, jen aby to 
bylo pěkné.
Těším se na příznivou odpověď a jsem se 
sportovním pozdravem.

I. Andreadis.

O devět dní později posílá další dopis: 
Vážený a milý bratře!
Především Ti děkuji za obstarání pokoje, 
avšak zapomněl jsem Ti napsat, že přijede 
s sebou má snoubenka, prosím o sdělení, 
zda-li tam bude i pro ni místo! A poněvadž 
bych rád přijel na motocyklu, sděl mi, zda 
bych tam i pro něj nalezl přístřeší, v což 
pevně doufám. Bude-li se mi tam líbit a do-
volí-li to počasí, budu tam déle. 
Byl jsem nyní přes týden v tréninkovém tá-
boře v pohraničí, kde jsem vedl kurs a neměl 
jsem čas Ti odepsat. Co se týče Vyhnanov-
ského, je mimo Prahu na dovolené, a nepři-
jede tudíž, přijel by čtvrtý hráč Sparty Novák 
(pozn.: Günter Novák), souhlasíte-li ovšem. 
Neměl jsem dosud čas mluviti se Štípkem, 
avšak doufám, že Ti již zítra podám zprávu, 
zda-li přijede. Třebas pošlu telegram.
                            Srdečně zdraví Andreadis.

Za tři dny přišel další dopis:
Milý příteli!
Definitivně sděluji. Přijedu v neděli pravdě-
podobně odpoledne, bude-li pěkně. Bude-li 
pršet, až v pondělí. Budu se hlásit na Tvou 
adresu, snad tam trefím. Novák přijede až 
12. 8. t. m. v sobotu, kdo bude ten druhý, Ti 
sdělím ústně, Štípek na můj vzkaz se dosud 
nehlásil, tak nevím, je-li v Praze…

Právě se dozvídám, že Štípek nemá zájem. 
Sděl mi, měli-li byste zájem o Fürstovou 
(pozn.: Elišku Fürstovou, později Krejčo-
vou, tehdy naši ženskou jedničku), která by 
přijela a mohla by tam s Koťátkovou sehrát 
exhibici. Potvrzuji svůj start na 13. t. m. 
dopoledne. 
                                                   I. Andreadis.

Nakonec ani nevíme, kdo s Andreadisem 
sehrál tu exhibici a jestli přijela Fürstová… 
V každém případě z dopisů Andreadise je 
patrné, že měl velkou vůli do Bělé přijet 
nejen předvést své sportovní umění, ale 
také kvůli pěkné dovolené. 

V letech, kdy Bělá patřila pod okres Doksy 
a Liberecký kraj, mladíci Bělonožník, bratři 
Polákové, Neuman a další hojně objížděli 
různé mládežnické turnaje. Často hráli 
v České Lípě se známými hráči bratry Jir-
kou a Radkem Reichlovými, Jiřím Mrhou 
a Karlem Truhlářem. V Liberci byl jejich 
největším soupeřem Arnošt Pražák. Jezdili 
také často do Prahy na turnaje mládeže.
Slavné časy bělského pingpongu jsou spo-
jeny s  polovinou 60. let, kdy se A-tým 
probojoval do II. ligy a v sezoně 1963/64 
skončil jako nováček na senzačním druhém 
místě. Také v dalších letech se v Bělé cho-
dilo na druholigový stolní tenis.

sedmdesátá léta
Po tragickém skonu Jirky Neumana se vedle 
bratří Poláků začali prosazovat Karel Krá-
líček s drtivou forhendovou smečí, jenž 
střídavě hrál za Bělou a Auto Škodu Mladá 
Boleslav, a nové bělské hvězdičky Rudolf 
Krucký, Jirka Myšák a Ladislav Pillár. Škoda 
zranění třetího jmenovaného, kdy přestal 

vidět na jedno oko, přesto Láďa po určité 
pauze začal opět hrát a obdivuhodně dobře 
i s tímto hendikepem. 
Do klubu přestoupil Ivan Foltýn, rodilý Pražák, 
který před vojenskou prezenční službou hrál 
za Start Praha. Ale protože byl na vojně v ne-
daleké posádce, pan učitel ho angažoval a vy-
jednal s jeho velitelem, že ho bude uvolňovat 
na tréninky a zápasy. Po vojně už Ivan zůstal 
v Bělé, která se mu stala druhým domovem.
A do »áčka« se už začali tlačit mladíci Jan 
Sommer a Vladimír Slobodzian. Nutno při-
pomenout, že oni dva společně s Františkem 
Ježkem se stali v roce 1969 krajskými pře-
borníky v družstvech starších žáků. Tehdejší 
vítězný finálový turnaj ve Všetatech zname-
nal velký úspěch a pan učitel byl v tu chvíli 
na vrcholu blaha. Slobodzian se ještě jako 
mladší žák stal krajským přeborníkem v de-
blu – s pozdějším reprezentantem Pavlem 
Ovčaříkem ze Slaného.

Nahoru a dolů
V tomto období, které vlastně přetrvávalo až 
do poloviny 80. let, bylo pro A-tým charakte-
ristické, že často suverénně vítězil ve středo-
české divizi, ale hned sestupoval z II. ligy. Bylo 
to tím, že výkonnostní rozdíl mezi oběma 
soutěžemi byl dost velký a navíc sestupovala 
tři až čtyři družstva z 12 členného pole. Udr-
žet se v lize bez výrazné posily bylo takřka 
nemožné. Ale i v divizi měla Bělá celou řadu 
konkurentů a tradičních rivalů. Jmenujme 
např. Lokomotivu Nymburk (Senohrábek, 
Čermák, Urbánek, Votava, Vejtruba), SONP 
Kladno (bratři Plachých, Scheiner, Hanus, 
Braný), ČKD Slaný (Horský, Bouška, Bouše, 
Rampa, Tajč) nebo nedaleká Mladá Boleslav 
(Králíček, Salaba, Jindra, Marek, Čeřovský). 
Poslední ligový start v 80. letech se datuje 
v sezoně 1982/83, kdy A-tým (Foltýn, Krucký, 
Řípa, Slobodzian) vyhrál předtím divizi, ale 
v lize skončil na předposlední, 11. příčce.
Měli jsme hodně členů a mnoho družstev jak 
dospělých, tak v mládeži. Béčko většinou vy-
hrávalo okresní přebor I. třídy. Ani na ženy, 
a hlavně mládež Grolmus nezapomínal a naši 
mladí hráči získávali v okresních přeborech 
vždy nejvíce medailí. V krajském měřítku 
byla špičkou Dáša Maříková.

pokr. příště

Z HISTOrIE STOLNÍHO TENISU
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Turistika v měsíci únoru, 
měsíci nejdelší zimy

skalní hrady Českého ráje 
sobota 19. 2.
Program: chata Prachov - Ervínův hrad - 
U Pelíška - hrad Pařez - Parkhotel. Trasa 
dlouhá 7 km, mírně náročné. Cestu si mů-
žete individuálně zkrátit nebo zvolit jinou 
dle počasí a vlastních sil.

Odjezd autobusu: Bělá, sportovní hala – 
9 hod., zastávka také u vlakového nádraží 
Bělá p. B.
Návrat: cca v 16 hod. Cena: 250 Kč.
Termíny zimních vycházek spojené s  va-
řením najdete na našich stránkách www.
tpdbelapodbezdezem.wbs.cz.

Připravujeme:
sobota 19. 3. 
Vítání jara na zámku Horní Libchava

Těšíme se na setkání.
Horský vůdce

Po roce a půl, kdy nám stejně jako celému 
světu zkomplikoval život covid-19, se 
nám podařilo uspořádat další víkendovou 
výpravu světlušek. Dočkaly jsme se! Oddíl 
se nám mezitím ovšem podstatně zmen-
šil, starší světlušky totiž vyrostly a přešly 
ke skautům. A  doufaly jsme, že se ale-
spoň pár světlušek na výpravě objeví. Na 
pomoc jsme si přizvaly rádkyně Smiley 
a Anežku. 
Byly jsme pyšné na to, jak super téma 
výpravy jsme vymyslely, a  těšily se, jak 
ji uskutečníme. Nakonec se nám se-
šly jenom dvě světlušky z  celého oddílu 
(ostatní byly buď pozitivní, nebo v karan-
téně, anebo se radši nepřihlásily). 

Nevěděly jsme co dělat. Zahájily jsme akci 
„Sežeň, koho dokážeš, ze skautů“. Smiley 
a Anežka se snažily obvolat skauty z Bělé, 
kteří by potenciálně mohli přijít a „nahra-
dit“ naše světlušky. No, „nahradit“… Co 
si budeme povídat, nahradit je nikdo ne-
může, naše světlušky jsou přece naše svět-
lušky. Ale pro víc legrace a  života v  klu-
bovně jsme úspěšně rekrutovaly další tři 
skauty, kteří se zapojili do připravených 
aktivit. 
Téma „Výprava, co má smysl“ se týkala 
lidských smyslů. Nejrůznějšími aktivi-
tami jsme zjistili, jak na tom jsme a  jak 
vnímáme svoje okolí, pokud nám nějaký 
smysl chybí nebo máme k dispozici jenom 
jeden z nich. Ochutnávali jsme různá jídla 
a nápoje, navzájem se poslepu krmili, roz-
poznávali koření čichem, měli jsme ob-
rázkovou hru po celé klubovně a  trasu 
podél provázku se zavázanýma očima 
s různými prvky.
Pustili jsme si taky dvě pohádky a  večer 
uspořádali minipárty. Také jsme „ošát-
kovaly“ naši novou světlušku, která je od 
prvního dne naprosto nadšená do naší 
činnosti, což rády vidíme, a  zaslouženě 
od nás dostala žlutý šátek světlušek.  Bylo 
nám sice líto, že ostatní sestřičky světlušky 
s námi nebyly při jeho předání, ale jejich 
lucerničky je „zastoupily“, jako by tam 
byly s námi.

Arpi

SVORNOST SPOLEK TAJEMSTVÍ

ZE SPOrTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI

Výprava, co má smysl
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pronájem prostor 
na plážích máchova jezera

na hlavní pláži v doksech

před hlavním vstupem na pláž

•  5 beach volejbalových hřišt včetně zázemí

•  Dřevěné přístavní molo, vč. zázemí pro provozování vodních atrakcí,
    půjčovny šlapadel, lodiček apod.

•  Prostor bývalá restaurace „Strahováčku“

na pláži klůček
•  Prodejní stánek včetně dřevěné kryté terasy

Aktuální a podrobnější informace o nabízených pronájmech naleznete na

www.mestodoksy.cz nebo www.machovojezero.online

•  Zpěvná plocha pro účely prodeje či poskytování služeb
  (včetně možnoss připojení na sítě)
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