Z jednání ZM - Nové vedení radnice - ze základní školy
z kulturního dění - ze sportu a spolkové činnosti
Vážení spoluobčané, milí běláci,
děkujeme vám, našim voličům za důvěru,
kterou jste v nás vložili. Další poděkování patří všem politickým uskupením, která se dostala do zastupitelstva díky tomu, že byly respektovány výsledky voleb a přání občanů.
Dalším důležitým krokem bylo, že byly následně dodrženy dohody, které po volbách
vznikly.
Na práci pro vás a naše město se moc těšíme.
Po prvotním seznámení s aktuální situací na
radnici a ve městě bychom chtěli pokračovat
v již započatých projektech.
Proto plánujeme schůzky se všemi vedoucími odborů, tak abychom mohli v součinnosti s radou města navrhnout zastupitelstvu
záměry a hlavní cíle. Jedním z hlavních cílů
bude obnova našeho zdravotního střediska
a s tím spojené zajištění zdravotní péče. Realizace tohoto projektu a všech dalších se bude
odvíjet od současných ekonomických možností města a případných získaných dotací.
Rozhodli jsme se, že k vám budeme v pravidelném úvodníku městského zpravodaje promlouvat společně – starostka a místostarosta.

Tímto bychom rádi vyjádřili, jakým způsobem chceme řídit radnici. Jsme jeden tým
a jako jeden tým budeme vystupovat a jednat.
Do našeho týmu patří samozřejmě i všichni
členové rady a všichni zaměstnanci jednotlivých úseků městského úřadu. Společným
úsilím našeho týmu bychom rádi dosáhli všeobecného rozkvětu města, a tak větší spokojenosti bělských občanů. I proto se budeme
snažit být maximálně otevření a transparentní, a zvýšit tak všeobecnou informovanost pomocí moderních technologií, jako je
web města a sociální sítě.
Již nyní bychom vám rádi sdělili, že připravujeme pro radu města návrh na zřízení komisí
a jejich personální obsazení a na příštím zasedání zastupitelstva nás čeká jmenování členů
do kontrolního a finančního výboru. Městskému zastupitelstvu bude předložen návrh
na rozdělení jednotlivých gescí pro starostku
a místostarostu.
Přejeme vám krásné podzimní dny.
Jitka Tošovská a Dušan Hýbner
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Výstavní sál MKZ
„Velký herec malých rolí“
Výstava k 120. výročí narození
Václava Trégla
od 4. 11.
Pátek 4. 11.
TRÉGLOVA BĚLÁ
Zahájení divadelní přehlídky
převážně amatérských souborů
V Komorním sále MKZ
Každý pátek a sobotu od 19.30 hod.
Neděle 27. 11.
Rozsvícení vánočního stromu
Masarykovo náměstí
Od 17 hod.
Koncert Bělské farní scholy
V kostele Povýšení sv. Kříže
Od 18 hodin
Pátek 2. 12.
Kdo se bojí postele?
Poslední představení festivalu
Tréglova Bělá
V Komorním sále MKZ
Od 19.30
Neděle 4. 12.
Poslán jest od Boha anděl
Adventní koncert
V kostele Povýšení sv. Kříže
Od 18 hod.
Úterý 6. 12.
Putování za Mikulášem
Zámek Bělá
Od 17., 18., a 19. hod.
Vstupenky v předprodeji od 21. 11.
v IC na zámku
Sledujte FB a stránky
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu
Z ustavujícího zastupitelstva města

Město Bělá pod Bezdězem
má nové vedení

Ve středu 19. 10. 2022 proběhlo v Bělé pod
Bezdězem ustavující jednání nově zvoleného zastupitelstva města, které zvolilo nové
vedení města.
Novou starostkou města je paní Jitka
Tošovská.
Funkci místostarosty města bude zastávat
pan Dušan Hýbner.
Spolu s nimi budou v radě městě pracovat
Bc. Radek Fejfar, Roman Dušek, Lukáš Voleman, Ing. Milan Lomoz a Martin Toman.
Funkce předsedy kontrolního výboru byla
svěřena Matouši Horčičkovi, finančnímu
výboru bude předsedat Luděk Kaňka.
Další členy výborů si zastupitelé doplní na
příštím jednání zastupitelstva. Radě města
bude v příštích dnech náležet rozhodnutí
o zřízení a obsazení poradních komisí.
Ing. Jana Vltavská,
tajemnice MÚ
Další veřejné jednání Zastupitelstva
města Bělá pod Bezdězem se koná
23. 11. 2022 od 17.00 hodin
v klubu ZŠ v Máchově ulici.

Žehnání kříže - pozvánka

Veřejná sbírka ukončena

Římskokatolická farnost v Bělé pod Bezdězem vás zve na slavnostní požehnání krupského kříže stojícího při silnici z Bělé pod
Bezdězem do Dolní Krupé opětovně obnoveného zásluhou Lesů Bělá pod Bezdězem,
s. r. o.

Veřejná sbírka na nákup kopie jezdeckého portrétu Albrechta z Valdštejna
(majitele panství Bělá pod Bezdězem
v letech 1622 až 1634) byla ukončena
29. 9. 2022.

v neděli 20. 11. od 14.30.

Myšlenka
vrátit portrét někdejšího majitele panství
vznikla již
před rokem
2 0 1 5 .
Vzhledem
k vysokým
finančním
nákladům
na pořízení
kopie byla
v září 2015
vyhlášena
veřejná sbírka. Ukončena byla letos
s výtěžkem 51 945 Kč. Portrét je v současné době dokončen. Jeho umístění je
plánováno po ukončení právě probíhající rekonstrukce Valdštejnského sálu.
Děkujeme všem, kteří na toto dílo přispěli.
-MKZ2

Oznámení občanům
Šubrtova, Hlínoviště,
Bezdědic a Březinky
V neděli 13. 11. společnost Compag
Mladá Boleslav, s. r. o., provede
svoz nebezpečných složek komunálního
odpadu.
Jedná se pouze o tyto
komodity odpadu:

150110 obaly obsahující zbytky
		
nebezpečných látek
200127 barvy, tiskařské barvy,
		
lepidla a pryskyřice obsahující
		
nebezpečné látky
200126 olej a tuk neuvedený
		
pod číslem 200125
200133 autobaterie a akumulátory
					
V režimu zpětného odběru
převezmeme:

elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory, rádia, vysavače a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj.
nesmí chybět žádné podstatné součásti
a nesmí být demontované.
olej motorový a převodový bez příměsí
a nečistot, barvy, laky, ředidla – pouze
dobře uzavřené
drobné baterie a monočlánky
JINÉ DRUHY ODPADU NEBUDOU
ODVEZENY!

Komodity odpadu shromážděte na uvedené místo dle lokality. V určenou hodinu bude provedena pouze nakládka
odpadu.
8.00 h
		
8.15 h
		
8.30 h
8.45 h

Přibližná hodina svozu:

– Šubrtov u papíren
– parkoviště za obchodem
– Hlínoviště, u nádob
na tříděný odpad
– Bezdědice, náves
– Březinka, před MŠ

Časy jsou uvedeny pro nejpozdější
umístění odpadů na určená místa.
Odvážen bude pouze odpad pocházející
z domácností, odvoz se netýká odpadů
z podnikatelské činnosti.

DĚNÍ VE MĚSTĚ - ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Výstava na stromech
o kávě
I letos si pro všechny návštěvníky parku na Masarykově náměstí připravili žáci druhého stupně
Výstavu na stromech.
Letošním tématem byla
káva a kávová krize.
Stejné plakáty, jaké visely
na kaštanech v parku,
byly vyvěšeny i na oknech přístavby. Žáci
naší školy navštívili podle časových možností a počasí buď výstavu na čerstvém
vzduchu, nebo jen chodbu přístavby. Byli
vybaveni psacími potřebami a kvízem
s otázkami. Odpovědi na zákeřné kvízové
otázky hledali návštěvníci samozřejmě na
vyvěšených plakátech. Každý rok překvapí
žáky obrovské množství pracujících dětí –
160 milionů na celém světě. Je však s nimi
potřeba získané informace probrat, neboť
hlavně ti mladší si představují, že děti pracují dobrovolně za velikou mzdu a že si po
práci hrají na mobilech a počítačích. Po
zjištění, že tyto děti často pracují jako otroci, zdarma, a že i těm, kteří jsou placeni,
stačí výdělek sotva na jídlo, přestali naši
žáci závidět, že tyto pracující děti nemusí
chodit do školy. Výstava samozřejmě není
jen otázkou kvízu. V rámci mezipředmětových vztahů si žáci prohloubí svoje občanské znalosti ve výchově k občanství,
na hodinách zeměpisu si pak ukážou zmíněné země, aby měli představu, kde se kávové plantáže nacházejí. Výstava i kvíz se
vydařily, alespoň z pohledu žáků a učitelů.
Doufáme, že i vám, návštěvníkům parku,
se výstava líbila, a že si ji rádi příště opět
prohlédnete a přečtete.
Ing. Pavlína Cankařová

Operace Ingliš Brekfest
Bylo krásné zářijové pondělí 12. 9.,
když se výprava ze
ZŠ Bělá pod Bezdězem vydala vstříc
srdci britského impéria – rušnému
Londýnu. Již před
odjezdem se objevovaly různé obavy
o budoucnost této
akce, když jen pár
dní předtím zesnula britská panovnice Alžběta II.
Zájezd byl však již
naplánován několik měsíců předem, a proto jsme se na cestu
vydali očekávajíce, že v případě potřeby dokáže naše výjimečně schopná průvodkyně
pí Lenka Navrátilová program upravovat
podle aktuální potřeby.
Do slunného francouzského přístavu Calais
jsme dorazili brzkého rána druhého dne.
Navazující cesta trajektem po Lamanšském
průlivu proběhla díky klidnému moři zcela
bez problémů a záhy už nás vítaly proslavené Bílé útesy doverské, symbol anglického
pobřeží. Londýn, cíl naší cesty, nás uvítal
smutně podmračeným nebem, jež jako by
celou zemi zahalilo smutečním závojem
na uctění památky milované královny. Během tohoto prvního dne na anglické půdě
jsme dokázali v čase hodném Guinessovy
knihy rekordů zhlédnout celou řadu světoznámých památek – projeli jsme se Londýnským okem, vyfotili jsme se u Westminsterského paláce a prozkoumávali obchůdky
kolem Picadilly Circus. Navrch k tomu jsme
se mohli projet proslulým červeným autobusem „double-deckerem“ a ochutnat

Známe nejlepšího klokana
Hrobové ticho. Kolem
dvaceti hlav
soustředěně
skloněných
k papíru na
lavici. Tak
to vypadalo
ve středu 12. 10. celý den v učebně přírodopisu. K řešení Přírodovědného klokana, soutěže pro žáky osmého a devátého ročníku,
kterou pořádá každý rok Přírodovědecká
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
se postupně dostavily všechny třídy zmíněných ročníků. Název je trošku zavádějící,
neboť okruh otázek zdaleka přesahuje jen
matematiku, fyziku, chemii, zeměpis a přírodopis. Soutěžící musí řešit i úlohy z vý-

chovy k občanství, dějepisu a všeobecného
rozhledu. Každý účastník odpovídá na 24
otázek rozdělených do třech okruhů podle
obtížnosti – otázky za 3, 4 nebo 5 bodů. Ačkoliv jde o výběr z několika možností, nevyplácí se tipovat, protože za špatnou odpověď se jeden bod odečítá. Letos se do klání
zapojilo 99 žáků v kategorii Kadet. Jako obvykle jim nejvíce dělaly problémy otázky ze
všeobecného rozhledu a fyziky. Nejlépe si se
všemi zákeřnostmi poradil Adam Cibulka
z VIII. B. Druhé místo získal Jan Řepka ze
třídy IX. B a pomyslnou bronzovou medaili
si odnesla Justýna Ježková, také z VIII. B.
Všichni vítězové si kromě dobrého pocitu
odnesli diplomy a také sladké fairtradové
odměny.
Ing. Pavlína Cankařová
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místní kulinářskou specialitu Fish & Chips.
Unavení jako mátohy jsme pak byli v podvečer ubytováni u místních rodin, kde jsme
konečně mohli zalehnout do peřin a načerpat sílu na další den.
Ve středu nám přálo štěstí a probudili jsme
se do prosluněného rána. Program na tento
den se nesl primárně ve znamení her, neboť
jsme jeho převážnou část strávili v nedalekém lunaparku Legoland, kde jsme mohli
vyzkoušet všelijaké atrakce. Milovníci adrenalinu si zajisté přišli na své při Dračí jízdě
nebo na simulátoru volného pádu. Stavitelsky a umělecky zaměření žáci pak mohli
realizovat výplody své fantazie na několika
stanovištích s lego kostičkami. Rozjuchaní
a vyblbnutí jsme pak ještě přejeli do nedalekého městečka Windsor, kde jsme si mohli
prohlédnout královský zámek téhož jména
i proslavenou internátní školu Eton College,
kde jsou připravováni na vládnutí budoucí
představitelé vrcholné politiky i hlavy státu.
Na poslední den, čtvrtek, jsme se vrátili zpět
do Londýna, kde jsme měli možnost překročit greenwichský nultý poledník. Poté
jsme nasedli na loď a nechali se převézt do
centra Londýna, abychom mohli obdivovat
krásy St. Paul’s Cathedral a dvou slavných
mostů – Millenium Bridge a Tower Bridge.
Přes Tower Bridge jsme se dostali až k samotnému londýnskému Toweru, kde jsou
v dnešní době uschovány královské klenoty,
jež jsme měli možnost si též zblízka prohlédnout. Nabyti novými zážitky a dojmy
jsme se nakonec nechali převézt zpět k autobusu, který tam na nás již nedočkavě čekal,
a vydali jsme se na dlouhou cestu domů.
Na zpátečním trajektu nám již nezbývalo
nic jiného než zamáčknout slzu a s těžkým
srdcem se loučit s Britskými ostrovy, z nichž
jsme toho viděli tolik, a přesto tak málo. Sbohem, krásná Anglie; jak jen to bude možné,
zase se k tobě vrátíme a do té doby… God
Save the King!
Účastníci zájezdu ze ZŠ Bělá p. Bezdězem
Bc. Patrik Čech, Mgr. Šárka Dufková,
Mgr. Patrik Řezáč

DĚNÍ VE MĚSTĚ - ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Projekt Volby 2022
Opět přišel čas zvolit své zástupce v komunálních volbách. Abychom žákům
naší školy celý proces co nejvíce přiblížili, uspořádali jsme pro 8. ročníky
vlastní volby. Ve skupinách si měli založit vlastní stranu, která by mohla
usilovat o hlasy voličů. Úkolem bylo
sestavit volební program, kandidátní
listinu, logo a vymyslet název strany.
Navíc se měli naši mladí politici rozhodnout o způsobu propagace své
nově vzniklé strany (sociální sítě, noviny, osobní setkání apod.). Z předložených návrhů bylo vybráno šest nejlepších projektů, které dostaly možnost
utkat se ve volbách. Všichni žáci prošli
procesem voleb stejně jako každý jiný
volič. Dostavili se do školního klubu,
kde jim byl, po prokázání totožnosti,
vydán volební lístek a obálka. Za plen-

tami, které zapůjčilo město, pak mohli
zaškrtat své kandidáty či strany a poté
vhodit obálku i s lístkem do improvizované volební urny. Po sečtení volebních hlasů byli do našeho projektového
zastupitelstva zvoleni kandidáti ze
tří stran. Velkou roli ve finále sehrály
i preferenční hlasy.
Na prvním místě se umístila strana
ANAHRAD, z níž byly zvoleny zastupitelky Anna Fousková a Daniela Vandlíčková. Dále pak Česko-Ukrajinská
strana se zvolenými zástupci Vojtěchem Bockem a Patrikem Loukotkou.
Posledním uskupením, které se probojovalo do zastupitelstva, byla strana
Sigmy, jejímž zvoleným zástupcem byl
David Bajer.
Děkujeme za možnost tento projekt
uskutečnit a doufáme, že ho budeme

moci zopakovat i v dalších letech, abychom žákům ukázali tento základní
projev občanské angažovanosti.
Mgr. Šárka Dufková, Mgr. Marcela Machačová,
Mgr. Patrik Řezáč

Protipovodňové systémy se stávají novým standardem,
říká majitel firmy JaP-Jacina

Všechno běží jako namazaný stroj. Na
místě zasahují profesionální hasiči, osm
dobrovolných hasičských sborů, Policie ČR, městská policie, celníci a zástupci
magistrátu, přesto každý ví, kde je jeho
místo a co má dělat. Je polovina října a na
nábřeží Vltavy v Českých Budějovicích doslova před očima a pod dohledem mnichovohradišťské firmy JaP-Jacina s.r.o. roste
kilometrový úsek protipovodňové stěny.
Přestože jde o cvičení, účastníci jej berou
zcela vážně. V případě skutečného ohrožení budou vztyčením protipovodňové
stěny chránit majetek i životy.
České Budějovice vsadily po zkušenostech s povodněmi v roce 2002 podobně
jako řada další českých měst na moderní
protipovodňové systémy z dílny JaP-Jacina, firmy, která v tomto segmentu platí
za špičku v oboru. Čísla totiž hovoří jasně.
„Extrémních projevů počasí a konkrétně
povodní jsme v prvních dvou desetiletích
21. století už zažili víc než za celé 20. století. A velké riziko představují stále častější
přívalové deště, které mohou udeřit lokálně a během krátké doby způsobit velké
škody,“ uvádí Adam Uhlíř z marketingového oddělení společnosti JaP-Jacina.
Renomovaný výrobce protipovodňové
a vratové techniky se sídlem a výrobním
areálem v Mnichově Hradišti vidí právě

v segmentu opatření proti velké vodě největší budoucnost. Dokládá to rostoucí zájem z ČR i ze zahraničí, a to jak ze strany
měst a institucí, tak ze strany firem a jednotlivců.
Firma na trh dodává široký sortiment výrobků. Od vodotěsných dveří, které udrží
vodní sloupec až 2,5 metru, přes protipovodňové brány hojně využívané na plážích, v přístavech nebo ve sportovních
areálech, mobilní hliníkové zábrany sloužící k usměrnění proudu vody a odklánění
přílivových vln až po pasivní bariéry bránící podzemní garáže před zatopením. Samostatnou kapitolou jsou protipovodňové
stěny, do kterých investují města, výrobní
podniky i kancelářské komplexy. Stěny vyrobené v JaP-Jacina chrání v ČR například
Mnichovo Hradiště, Benátky nad Jizerou,
části Prahy, Ústí nad Labem, Poděbrady
nebo již zmíněné Budějovice, firma je však
dodává i do zahraničí. Ve svém portfoliu
má rovněž řadu produktů, které chrání
před vodním živlem také soukromé objekty, rodinné domy, chalupy, zahrady či
garáže.
„Největší zájem je znát z měst, která už povodeň zažila. I mnohá města bez těchto
nepříjemných zkušeností se však dnes
snaží být na velkou vodu připravená preventivně. Klientům vždy dodáváme řešení
ušitá na míru a jsme schopni zabezpečit
kompletní realizaci. Tedy výrobu mobilního hrazení i realizaci betonových základů, do kterých se sloupky a hradidla následně kotví. Samozřejmostí je naše účast
na cvičeních, kde s klienty sdílíme naše
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know-how a pomáháme jim se na krizovou událost připravit,“ vyjmenovává Petr
Jacina, majitel firmy.
JaP-Jacina je na trhu tři desetiletí, protipovodňovými systémy se zabývá přes 10 let.
V centrále v Mnichově Hradišti své produkty vyvíjí, ve vlastním testovacím kanále
zkouší jejich výdrž a také je tu vyrábí. Navzdory složité ekonomické situaci posledních měsíců firma z budoucnosti obavy
nemá. Počítá totiž s tím, že opatření, která
nabízí, se začínají stávat novým standardem.
Aby firma dokázala uspokojit poptávku,
rozšiřuje své výrobní kapacity a nabírá
nové kolegy do oddělení konstrukce, výroby i servisu. Vyznáte se v CNC obrábění,
čidlech a řídících jednotkách? Jste elektrikář, svářeč nebo zámečník? Ovládáte 3D
modelování? Obraťte se na naše personální
oddělení (731 661 187, kariera@jap-jacina.
cz). Třeba nám zrovna vy budete pomáhat
dělat svět kolem bezpečnější.
PR článek

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
VÝSTAVNÍ sál MKZ

Knihovna Vl. Holana

„VELKÝ HEREC MALÝCH ROLÍ“
VÝSTAVA K 120. VÝROČÍ NAROZENÍ
VÁCLAVA TRÉGLA
od 4. 11.

VĚČNÝ
KALENDÁŘ PRO ROK 2023
JE V PRODEJI

Představujeme Václava Trégla v jeho
filmových rolích.
Výstava vznikla k příležitosti uplynutí
120 let od narození tohoto našeho slavného rodáka a jako součást divadelního
festivalu Tréglova Bělá, který na jeho
počest pořádáme již 18 let.
Všichni jste do Výstavního sálu MKZ
na Masarykově náměstí srdečně zváni.

Od října je v prodeji v Městské knihovně
Vl. Holana a Informačním centru na
zámku Věčný kalendář Města Bělá pod
Bezdězem s barevnými grafikami Borise
Tesaře. Kalendář s nastavitelným datem
se může stát vhodnou pozorností k Mikuláši, nebo dárkem pod stromeček.
Cena kalendáře je 280 Kč.
-MKZ-

-MKZ-

Rozsvícení
vánočního stromu
Neděle 27. 11. od 17 hod.

První adventní neděle letos opět
připadne na poslední neděli v listopadu a stejně jako v předchozích
letech vás všechny chceme pozvat
do parku na Masarykovo náměstí,
abychom společně rozsvítili vánoční strom. Velcí andělé nám od
něj donesou do altánu vánoční
světlo, které si můžete vzít s sebou
do svých domovů, pokud si na ně
nezapomenete přinést lucerničky.
Hudebně doprovází trumpety skupiny Big Band Trumpet. Přání
krásného adventního času pro vás
bude mít vedení města a dozvíte se
také o programech připravených
v adventním čase pro chvíle pohody a uvolnění.
V 18 hod. vás zve Bělská farní
schola na první adventní koncert
do kostela Povýšení sv. Kříže.
Během akce bude možnost zakoupit si horké nápoje v nám již známém dřevěném stánku, který má
v režii Music Club Sokolovna Václav Renza.

POSLÁN JEST
OD BOHA ANDĚL

Adventní instrumentální koncert
4. 12. v kostele Povýšení sv. Kříže
od 18 hod.

Putování za Mikulášem
Úterý 6. 12. na bělském zámku
Vážení a milí, zveme vás i vaše malé děti na
pořad Putování za Mikulášem. Při tomto
magickém a zároveň poetickém putování
se seznámíte s lidovými zvyky a tradicemi
adventního času. Potkáte svaté Lucie a Barborky, také méně známého svatého Ambrože nebo hrůzostrašnou Perchtu. Svatý
Mikuláš pak se svými pomocníky andělem a čerty děti potěší dárky. Akce se koná
v informačním centru a sklepeních našeho
zámku.

Poetický program přímo pro adventní období v netradičním nástrojovém duu: loutna a akordeon.
Na akordeon hraje Jitka Baštová,
loutnu rozezní Jindřich Macek.
Zveme vás na příjemný, klidný, adventní podvečer.
-MKZ-

Jednotlivé bloky Putování budou
začínat od 17, 18 a 19 hod.
Rodiče, balíčky pro své děti odevzdávejte
čitelně podepsané v Informačním centru
s expozicemi na zámku od 1. 12. během
otvírací doby nebo přímo u pokladny těsně
před akcí.

Vstupné: 50 Kč
Vstupenky v prodeji od 21. 11.
v IC na zámku
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Tréglova Bělá – program
O C
EN O
UŠ EM
ZR O N
PR

Pátek 4. 11. od 19.30
Tanga pro Ježíška
DK Jirásek Česká Lípa
Hořká komedie/úsměvná tragédie o osudovém setkání dvou lidí o Štědrém dnu.
PŘEDSTAVENÍ ZRUŠENO PRO NEMOC
Sobota 5. 11. od 19.30
Duše v sajrajtu
Broukovcovo KAMDIVADLO
Česká Kamenice
O rozdílných pohledech na stejnou věc,
cestě k porozumění, boji o místo v životě
a společnosti.

Pátek 11. 11. od 19.30
Vrchol evoluce
DS Bazilišek Benátský
Benátky nad Jizerou

Muž a žena, žena a muž. Tisíce důvodů,
proč být spolu, miliony, proč se rozejít.
A dva zcela odlišné pohledy na věc. Jakoukoli. Jeho a její. Bez ohledu na evoluci.
Sobota 12. 11. od 15.00
Krvák
Divadlo Na Holou – Hořovice
„Moralisté, a lidé pyšnící
se vědomím, že jsou vzdělanci kulturními, označují
jménem krvavý román neb
zkráceně krvák každý děj
s drastickým líčením vražd, zločinů a dobrodružství, s nejhrubším popisem všech
možných lidských vášní a sklonů neřestných…“
Josef Váchal (1884–1969) - český malíř,
grafik, ilustrátor, sochař, řezbář a také spisovatel a básník.

Sobota 12. 11. od 19.30
Krásné obrázky z Hrozného života
DS Náplavka – Lysá nad Labem
Obrázky ze života
světového orientalisty
Bedřicha Hrozného!
Jevištní Krásné obrázky z Hrozného života jsou klasickou variací souboru Divadla
Náplavka.
„Hledáme humor a nadsázku v běžných životních situacích, hrajeme komické lidské
charaktery, které se během staletí nemění.
Jeden zdánlivě obyčejný lidský a vědecký příběh inscenujeme pro současné publikum.“
Pátek 18. 11. od 19.30
Píseček
V. A. D. Kladno
Jednoaktová divadelní bábovička

Nezvládáte výchovu svých dětí? Uklidníme
vás vědomím, že v tom nejste sami. Zkušení rodiče si z modelových situací odnesou
kromě užitečného know-how i odbornou
psychologickou vzpruhu. Připravující se
rodiče dostanou šanci ujasnit si, zda by
nestačilo pořídit si domácího mazlíčka.
Ostatním nabízíme střet civilizací, násilí
a závěrečnou katarzi – to vše na písečku.
Sobota 19. 11. od 15.00
Pohádka – Příhody včelích medvídků
Divadlo Věž – Brno
Bráškové Brumda
s Čmeldou už letí, aby
společně s vámi prožili hromadu legrace,
dobrodružství a zábavy! Tam, kde v noci
jasně svítí světlušky, se
budou dít velké věci! Během hodinového
představení uslyšíte všechny písničky živě!
Sobota 19. 11. od 19.30
Myslíš, dědo…
DS Rámus Plzeň
Letos je to bez ohňů,
ale za to v tom pěkně
plavem.
Láska zmůže hodně,
ale...
Netradiční zpracování známého příběhu
o Malé mořské víle.
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Pátek 25. 11. od 19.30
Svoboda na zkoušku
DS Bazilišek Benátský
Benátky nad Jizerou
Co když se jednoho dne probudíte a zjistíte, že vám život utíká mezi prsty? Že se
všechno topí v rutině a stereotypu a vaše
dřívější sny jsou tytam? Co uděláte?
Tereza je žena v domácnosti, která se každý
večer těší, až její manžel Arnošt přijde
z práce domů a ona mu naservíruje teplou večeři. Jenže když Arnošt zapomene
na výročí jejich svatby, uvědomí si, že to
chce změnu. Není čas ztrácet čas! Život se
přece musí žít tady a teď. Takže: „Večeři máš
v troubě. Já něco večer mám.“
Příběh o potřebě znovu najít sám sebe.
O tom, že nikdy není pozdě začít žít svůj
život a plnit si sny.
Sobota 26. 11. od 19.30
Testosteron
DS Tyl Bakov nad Jizerou
Po letech hledání her s obsazením jeden,
maximálně dva chlapi máme hru, kde
hrají jenom chlapi a je jich SEDM! A hrají
o čem?
Hrají o… všem. Představte si sedm chlapů
na jednom místě, v baru. Představte si, že
situace je poněkud vyhrocená od začátku,
představte si,
že v baru se
pije dost alkoholu, a navíc si
představte, že
tam není ani
jedna žena!
Už to vidíte?!
Tak vidíte!
Pátek 2. 12. od 19.30
Kdo se bojí postele?
Divadlo Artur – Praha
Svižná, lehká komedie
Čtyři nezávislé příběhy, které spojují mezilidské vztahy, jedna postel a samozřejmě
problémy.

Vstupné na jednotlivá představení: v předprodeji 70 Kč, na místě 90 Kč.
Vstupné na pohádku: 50 Kč na místě.
Předprodej v Knihovně Vl. Holana,
nebo přes smsticket.

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
INFORMAČNÍ CENTRUM s expozicemi NA ZÁMKU
Velmi volný seriál Albrecht z Valdštejna
Díl IV. Od kopie k originálu
Jezdecký portrét vévody Albrechta z Valdštejna z Rytířského (Koženého) salonku
Valdštejnského paláce v Praze (dnes Senát ČR) je od neznámého autora z roku
1631 (někdy je jako možný autor uváděn
Ch. Kaulfersch). Je vytvořen technikou
olejomalba na plátně a o rozměrech 288
x 211 cm (naše kopie je maličko menší,
230 x 170 cm).
Obraz byl od počátku součástí výzdoby
Valdštejnského paláce v Praze.
Stavba tohoto velkolepého sídla Albrechtova probíhala v letech 1623 - 1630 a dohled vykonával sám její architekt Andrea
Spezza. Vévoda si užil pobyt v jeho zdech
pouhé stovky dní. Po jeho násilné smrti
připadl Habsburkům a císař jej krátce
po té za symbolickou cenu prodal Maxmiliánu z Valdštejna.
Další velkolepou stavbou pro Albrechta
z Valdštejna, kterou vedl Andrea Spezza
a po jeho smrti Nicolo Sebregondi, byla
výstavba a přestavba zámku v Jičíně, která
počala v roce 1625. Albrecht z Valdštejna
v tomto roce osobně dozoroval stavbu
zámku třicet dní. Úplného dokončení stavby
se však již nedožil.
A tak jsme se přes obraz, Prahu a Jičín dostali do Bělé.

Bělské panství koupil Albrecht z Valdštejna 20. srpna 1622 (Šimáček, Paměti
str. 21, Umlauf, Dějepis, str. 237, uvádí
15. září 1622), tedy dohotovením dotčené
kopie obrazu v letošním roce zároveň oslavíme jubileum 400 let od této události.
Náš starý, dobrý městský kronikář Josef
Umlauf k tomu ve druhé polovině 19. století dodává na str. 238 svého Dějepisu: Měla
tedy Bělá nyní pána nového, mocného, ačkoliv nerada pod touto novou vrchností
nyní stála, neboť se obávala tuhého pronásledování stran náboženství. Avšak v tomto
ohledu bylo město Bělá pro náboženství
méně pronásledováno, než panství jiná pod
nové pány nyní přišlá; neboť Valdštejn sobě
hrubě náboženských poměrů nevšímaje,
více na vyžitky peněžité hleděl. Tato vlastnost přivedla první a velikou škodu městu
Bělé, neboť Valdštejn násilně odejmul obci
právo piva vaření. Není však tento rozkaz
Albrechta z Valdštejna k nalezení; jen se
o tom lze dozvěděti z jedné žádosti města
i obce k císaři Ferdinandu III. o navrácení
zase tohoto práva pivovarního. Od toho již
tedy času, nedostalo se městu Bělé nabytí
zase neprávně mu odjatého práva pivovárního, a škoda z toho povstalá, byla a jest
dosaváde veliká pro město toto.

Téhož roku 1622 z počátku sice ještě pivo
obec vařila, solní obchod měla a z prodeje
vína užitky brala; ale ještě toho samého léta
vše přestalo.
Velkolepé Albrechtovy plány se nevyhnuly
ani budovanému renesančnímu skvostu
města, zámku v Bělé. Valdštejnovi architekti tak korunují velkolepou renesanční
přestavbu, aby ji zároveň srazili na kolena
nově přicházejícím slohem. Zámek se stává
ještě pohodlnějším (nástavba severního paláce, dostavba jižního paláce a jeho arkád).
Dochází k většímu propojení jednotlivých
paláců a pravděpodobně také k vyrovnání
nádvoří (u kaple zřejmě o více jak dva metry). Souvisí to s výstavbou východního křídla zámku (kaple a spojovací chodby). Takto
uzavřený celek zámku, původní i novou zástavbu v ploše fasády sjednotila dlouhodobě
a obecně oblíbená geometrická „psaníčková“ výzdoba. Zdařilý portál kaple v novém slohu nese letopočet 1629, rok, kdy
se postavil švédský král Gustav Adolf na
ochranu protestantů v Německu, rok před
tím, než vévoda Albrecht z Valdštejna (jako
velitel císařských vojsk) od císaře dostává
prvně „padáka“, tentokrát ještě bez fatálních následků.
Josef Müller

Zámecký klub a klubík
V měsíci listopadu pro vás chystáme
v Zámeckém klubíku tyto akce, jste
všichni srdečně zváni.

Středy od 17.00 hod.
Tvořivý klubík pro školkové děti –
vstupné 50 Kč

Pravidelně:

Čtvrtky od 10.00 hod.
Jóga pro maminky s miminky s Adél –
vstupné 110 Kč

Pondělí od 18.00 hod.
Lekce meditace a správného dýchání
s Josefem – vstupné dobrovolné
Úterý od 15.30 hod.
Matematika pro školkové děti se Soňou
Rutovou – vstupné 50 Kč
Úterní podvečery budou opět věnované Tvořivým dílničkám, přednáškám
a workshopům, info na FB nebo webu.
Středeční dopoledne od 9.30. hod.
Herničky a tvoření pro malé děti a maminky na MD, vstupné 100 Kč
Středy od 15.00 hod.
Tvořivý klubík pro děti ze ZŠ
– vstupné 50 Kč

Úterý 6. 12. od 17.00 hod.
Kakaová ceremonie s Terez Wrau

Čtvrtky od 15.30 hod.
Čtení pro nečtenáře se Soňou Rutovou –
vstupné 50 Kč
Čtvrtky od 17.15 hod.
Jóga pro každého s Adél – vstupné 100 Kč
Úterý 8. 11. od 18.00 hod.
přednáška – V souladu sama se sebou
s Lucií Vostatkovou
Úterý 22. 11. od 17.00 hod.
přednáška – Získej zpět sebevědomí
s Radkou Lankašovou
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Vše potřebné se dozvíte, když nás
navštívíte na FB nebo webu www.
mkzbela.cz.
Těšíme se na vás v Zámeckém klubíku.
M. Paterová

Z KULTURNÍHO DĚNÍ 
Muzeum Podbezdězí v listopadu
Muzeum Podbezdězí pořádá v listopadu
tyto akce:
Na výlet s Muzeem – Exkurze do Vrátenského mlýna
Sobota 12. 11. od 9 hod.
Muzeum Podbezdězí pořádá exkurzi do větrného mlýna ve Vrátně, který v posledních
letech prošel důkladnou rekonstrukcí. Mlýnem nás provede jeho majitel Aleš Křemen.
Sraz zájemců je v 9 hodin před mlýnem.
Dopravu si zájemci exkurze zajistí sami.

DNY POEZIE
ALOIS MARHOUL
19. 11. od 17 hod.
Vstupné: 50 Kč.
Muzeum Podbezdězí
vás srdečně zve na večer autorského čtení,
který se bude konat
v rámci Dnů poezie.
Své verše vám přednesou: básník a spisovatel Alois Marhoul, bás-

ník Jakub Fišer a režisér, herec a scénárista
Jakub Maceček.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
Pátek 11. 11. od 16.30
Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 25. 11. od 16.30

Zakoupit je můžete na pokladně Muzea
Podbezdězí za 150 Kč.
Václav Šolc: Mlýny na Bělském potoce
Kniha Mlýny na Bělském potoce dokumentuje vodní díla od 16. století, některá
z nich již od století 14. Předkládá čtenáři
historii mlýnů a lidí kolem nich až do doby,
kdy jejich úlohu převzaly velké průmyslové
mlýny. Výroba mouky ve velkém znamenala zánik po staletí budovaného obrazu
kolem mlýnů, který se kniha snaží zachytit. Není zde zapomenuto ani na dvě bělské
vodárny, z nichž první zásobovala město
vodou již v roce 1502.

Bohumil Dejmek: Revoluční události
v květnu 1945 v Bělé pod Bezdězem
U příležitosti 70. výročí
konce 2. světové války
vydalo Muzeum Podbezdězí autentické vzpomínky učitele Bohumila
Dejmka (1898–1979)
na průběh konce války
v Bělé p. B. Zakoupit je
můžete na pokladně Muzea Podbezdězí
za 60 Kč.
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

Pověstné báchorky Podbezdězí
Muzeum Mladoboleslavska
ve spolupráci se spolkem
Pověstné báchorky vydalo
jedinečný výběr pověstí
a dalších zajímavých příběhů z bohaté rukopisné
pozůstalosti J. E. Konopase.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKY
Dne 10. 11. uplyne dlouhých 16 let od úmrtí
pana Vratislava Hanče.
Stále vzpomínají maminka, manželka a děti
s rodinami.
Dne 15. 11. si připomeneme 2. výročí úmrtí
pana Břetislava Bittnera. Dne 6. 10. by oslavil
své 93. narozeniny. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná dcera s rodinou, snacha s dcerou a ostatní příbuzní a známí.

„Dobrý člověk neumírá v srdcích těch, kteří
ho milovali.“
Dne 20. 11. uplyne již dlouhých osmnáct let, co
zemřel můj drahý strýc, pan Karel Hrubý. Kdo
jste ho znal, vzpomeňte prosím se mnou.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene neteř
Jarmila.
Dne 25. 11. uplyne deset smutných let od
chvíle, kdy nás navždy opustila naše milá
družka a maminka, paní Božena Attlová.
Stále vzpomínají druh Václav a děti
s rodinami.
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Dne 26. 10. jsme vzpomenuli
již třetí smutné výročí, kdy nás
navždy opustila naše milá manželka, maminka a babička, paní
Marie Güttlová.
Stále vzpomínají manžel, dcera a vnoučata.

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Volba středočeských rybářů
Český r ybářský svaz
(ČRS) patří
v současnosti
mezi největší
spolky v České republice. Sdružuje v sedmi
územních svazech více jak 480 místních
organizacích cca 262 tis. členů. Velmi významné místo zaujímá především Středočeský územní svaz (SÚS), u něhož je registrováno 41 693 členů ve 106 místních
organizacích. Plocha sportovních revírů
a rybníků v rámci Středočeského územního
svazu má výměru 3 177 hektarů.
Z výše uvedeného je patrné, že se nejedná
o zanedbatelný počet členů a výměru vodní
plochy. Toto vše bezpodmínečně vyžaduje
velmi kvalitní řízení, organizaci, plánování
a též průběžné vyhodnocování dosaženého.
Zapomínat se nesmí ani na ochranu přírody, čistotu vod a životního prostředí či
výchovu dětí a mládeže v oblasti rybářského sportu.
V souladu se Stanovami ČRS se dne 10. 9.
v Průhonicích uskutečnila volební konference SÚS.

Konference se zúčastnilo 78 delegátů s právem hlasovacím a hosté, mezi nimi i náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Sekáč, který ve svém vystoupení ocenil práci
SÚS s mládeží a vyzdvihl náborovou akci
Ve vodě nežijí jen vodníci (jejímiž zakladateli je SÚS) a na které se MZe podílí.
Byla provedena volba nového předsedy,
výboru a dozorčí komise SÚS.
Na již třetí volební období po sobě byl
předsedou SÚS zvolen pan Dušan Hýbner, předseda místní organizace rybářů
z Bělé pod Bezdězem. Delegáti konference
jednoznačným výsledkem volby podpořili
a vyjádřili svůj souhlas s dosavadním směrem vývoje a plány na další období, které
ve svém projevu konkrétně rozebral pan
Hýbner. Jasně byly formulovány základní
cíle a způsob jejich dosažení. Důraz bude
vždy položen na práci s členskou základnou, pochopení potřeb rybářů, místních
organizací, a především na budoucnost
ČRS, tedy práci s mládeží.
Pan Dušan Hýbner dosud vykonával řadu
důležitých funkcí, jak na úrovni Rady ČRS,
územního svazu, tak v místní organizaci

SVORNOST v listopadu

Během pravidelných schůzek zažíváme
nejrůznější dobrodružství – co nejdéle
se snažíme být venku, poznávat přírodu,
hrát hry, zkoušet rozdělat oheň bez pomoci
sirek… Když je ošklivo, schováme se do
klubovny a trénujeme třeba zdravovědu,
abychom uměli ošetřit své blízké, ale i ne-

známé osoby, které potřebují naši pomoc.
Pomáháme i přírodě kolem nás při tradiční
akci otvírání/zavírání Březinské studánky,
kdy uklízíme bělské lesy po cestě ke studánce a zpátky a upravujeme i samotné
okolí studánky. Můžete se k nám přidat i vy
v sobotu 5. 11. Sraz je v 9 hodin u České
brány, s sebou: hrábě, pracovní rukavice,
pití, buřtíky na opékání, chleba apod. Na
sebe pořádné oblečení, které se může umazat, a pevné obutí. Po cestě si zahrajeme
několik her, zamkneme studánku zlatým
klíčem a hlavně odneseme předměty, které
do přírody nepatří.
Svornost Bělá – parta skvělá!
Jerry
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rybářů. Získal řadu zkušeností, jež může
nyní plně uplatňovat a zúročit.
Účastníci konference schválili usnesení,
které klade důraz na zachování jednoty
ČRS, udržení příznivých podmínek pro výkon rybářského práva, spolupráci se státní
správou, propagaci činnosti ČRS a podporu
aktivit ve prospěch rybářské mládeže.

Ing. Miroslav Neuman, jednatel
Český rybářský svaz, z. s.,
Místní organizace Bělá pod Bezdězem

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
TJ SOKOL BĚLÁ – HÁZENÁ - Turnaj v miniházené
V sobotu 15. 10. jsme v Městské sportovní
hale odehráli turnaj v miniházené 4+1.
I přes několik omluvenek postavili trenéři dvě družstva, jedno složené z chlapců
a druhé z dívek. Turnaje v této kategorii se
hrají na menším hřišti bez počítání skóre,
aby děti byly v častém kontaktu s míčem
a aby si každý vystřelil na branku. K vidění
byly parádní výkony a velké zaujetí pro
hru od všech hráčů. Trenéři u dětí ocenili
progres, byli spokojení s bojovností a disciplínou. Výbornou kulisu v hale vytvořila
stovka účastníků turnaje a rodiče našich
minižáků.
Tento ročník minižactva je silný, na začátku
sezony v něm máme více než 20 dětí, o je-

SPOLEK TAJEMSTVÍ

jichž sportovní výchovu se starají trenéři
Ivan Hríb a Miloš Sommer. Po delší době
jsme v této kategorii mohli udělat samostatná družstva chlapců a děvčat. Děti čeká
bohatý sportovní program a po zvládnutí
základních dovedností budeme postupně
přecházet na velkou házenou 6+1.

Turistika v měsíci listopadu
Čtvrtek 17. 11.
Zájezd pro rodiny s dětmi a pohodáře

Zápasy v Městské
sportovní hale
12. 11.
		
19. 11.

mladší dorost:
Sokol Bělá x Příbram 10.30
turnaj minižactva 4+1 od 9.00
Stanislav Švec
Brniště – stezka hastrmanů, cca 6 km
Možnost návštěvy nedaleké stezky skalních reliéfů a občerstvení Radvanec – Ve
Mlýně.
Individuálně procházka po naučné stezce
obcí s výhledem na Ortel.
Odjezd: Bělá od sportovní haly v 9 hod.,
Doksy v 9.15.
Cena: 200–250 Kč, děti: 100 Kč.
Přihlášky do 10. 11.
na e-mailu: turistibela@seznam.cz.

Pohár Atmosu a Podbezdězský kord 2022

PŘIPRAVUJEME:

Na 217 mladých šermířů nejen z celé ČR,
ale i ze Slovenska přijelo první říjnový víkend do Bělé pod Bezdězem, aby zde zahájili letošní domácí kordovou sezonu účastí
v již 13. ročníku turnaje Podbezdězský kord
a 7. ročníku Poháru Atmosu.

Neděle 4. 12.
Advent v tvrzi Malešov

Z 15 domácích šermířů, kteří se obou turnajů zúčastnili, se nejvíce dařilo Adéle
Šafránkové, která potvrdila své postavení
v celostátním žebříčku kadetek a v turnaji
bez jediné porážky zvítězila!
Pěkného umístění dosáhl v kategorii žáků
Filip Korselt, když vyšermoval 5. místo.
Jen těsně před finálovou osmičkou kadetů
skončili Vojtěch Malý na 9., Jakub Hradský na 13. a Tomáš Kracman na 15. místě.
Poděkování patří všem partnerům a podporovatelům bělského šermu, zejm. pak
městu Bělá pod Bezdězem a firmě Atmos.
Sezona se rozjíždí a téměř každý týden až
do června 2023 startují bělští šermíři na
turnajích nejen v ČR, ale i v zahraničí. Sledujte jejich výsledky na: www.serm-bela.cz
MC
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Adventní tržiště, občerstvení, adventní
prohlídky tvrze.
Možnost návštěvy hradu Sion.
Odjezd: Bělá od sportovní haly v 8.30.
Stavíme i u nádraží.
Cena: 250–300 Kč.
Další info – stránky tvrze nebo TPD.
Přihlášky do 20. 11.
na e-mailu: turistibela@seznam.cz nebo
telefonu: 720 584 360.
Těšíme se.
Horský vůdce

INZERCE
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INZERCE

ZAČÍNÁ PRODEJ BYTŮ A DOMŮ
V JEDINEČNÉ LOKALITĚ VRCHBĚLÁ
V Bělé pod Bezdězem vyrostou nové byty a domy
– budou v krásné přírodě a nabídnou výbornou infrastrukturu města

Soubor bytů
a domů postaví
společnost
Bělská
Investiční

Díky promyšleným dispozicím různých velikostí a kvalitnímu
zpracování i materiálům, poskytnou byty či domy ideální domov
rodinám s dětmi, stejně jako seniorům a mladým párům

Bytové jednotky i domy nabídnou dostatek
krytých i venkovních parkovacích míst,
a také moderní technické zázemí

Obyvatele potěší umístění areálu do atraktivní lokality, která je
propojená s přírodou Máchova kraje. Nedaleko je i sportovně-rekreační
areál, koupaliště a rozsáhlá síť cyklostezek a turistických cest

Chtěli byste bydlet ve Vrchbělé?
Více informací najdete zde:

www.bydlenivrchbela.cz
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