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47. ročník

Výstavní sál MKZ 
„VelKý herec Malých rolí“

Do 26. 1.

Sobota 7. 1. 
MaSopuSt je taDy 

pohádka divadla Koník
od 15 hod. 

v Komorním sále MKZ 
Vstupné: 50 Kč

Sobota 14. 1. 
Pojďte a Přisedněte si…
hudební recitál Františka 

a Martina Vlčkových 
od 16 hod. 

v Muzeu Podbezdězí
Vstupné: 70 Kč

Sobota 11. 2.
RePReZentaČnÍ PLes Města

Předprodej vstupenek 
od 9. 1. 

v Knihovně Vl. Holana

Sobota 18. 2. 
Masopustní průvod 

od 14 hod
Masarykovo nám., budova MKZ

sledujte FB a stránky 
www.mkzbela.cz.

nejprve nám dovolte popřát vám do no-
vého roku vše dobré, hlavně pak pevné 
zdraví a víru v to, že těžké období, jež nás 
se situací v  Evropě čeká a  má dopad na 
každou naši rodinu, zvládneme.
Zároveň děkujeme za vaši účast na vá-
nočním jarmarku a na rozsvícení stromu, 
u kterého jsme nabyli dojmu, že by mělo 
vypadat jinak, a tak na příští rok chystáme 
změny.
Prosinec byl na události pestrý. Předně 
jsme museli doladit a  schválit rozpočet 
města pro rok 2023, jehož sestavování 
probíhalo i v  rámci diskusí s  řediteli pří-
spěvkových organizací města tak, aby byl 
zajištěn kvalitní a  bezproblémový chod 
školy, školky, provoz Technických služeb, 
kultury a sportu. 
Jsme rádi, že jsme nalezli shodu v základ-
ních prioritách v  investicích města, kam 
patří především zdravotní středisko, které 
je v hrozném stavu a pro příští rok jsme na 
jeho rekonstrukci v  první etapě vyčlenili 
osm milionů korun, z  nichž bude prove-
dena rekonstrukce pediatrie, rehabilitace, 
sociálního zázemí a  bude připraven pro-
jekt na nové topení, fasádu, okna a  stře-
chu. Na tento projekt se pokusíme získat 
dotaci. 
Další velkou investiční akcí za 7,6 milionu 
korun bude v příštím roce oprava požární 
zbrojnice, na kterou jsme získali dotaci 
z  KÚ Středočeského kraje a  ministerstva 
ve výši 4,5 milionu korun. 
Chceme poděkovat zastupitelům, kteří 
rozpočet (str. 2 tohoto Zpravodaje) schvá-
lili, a nevystavili tak město rozpočtovému 
provizoriu. 
Velkou změnou, kterou chystáme a kterou 
schválilo již zastupitelstvo, je, že si jako 
město chceme zajišťovat kompletní svoz 
a  likvidaci odpadů sami, prostřednictvím 
Technických služeb, které již nyní spra-
vují sběrný dvůr a třídění odpadu. Pro nás 
to, kromě jiného, znamená zakoupit svo-
zový vůz (tzv. kukačku), který byste v Bělé 
mohli vidět již v  létě. Sami víte, jak slo-

žitý byl systém svozu odpadů, jak byl ne-
dostatečně nastavený. Rozhodli jsme se to 
vzít do vlastních rukou, přestat být závislí 
na monopolním postavení firem zabýva-
jících se odpady. Proto je tu plán od roku 
2024 mít vše kolem odpadů pod městem, 
potažmo Technickými službami, stabili-
zovat ceny a udržet je pro naše občany na 
přijatelné úrovni. O plánech v odpadovém 
hospodářství v  našem městě se dozvíte 
v některém z příštích Zpravodajů.
Bohužel jsme museli uzavřít cestu pod 
zámkem, která je v havarijním stavu a pro 
chodce nebezpečná. Věříme, že se nám 
podaří získat dotaci a  projekt, jenž je 
v  souvislosti se zámkem připravený, zre-
alizovat.
Na závěr příjemnější zprávy, neboť chod-
níky v Boleslavské ulici jdou konečně do 
finále a  opravili jsme střechu na domě 
s pečovatelskou službou.
 

Jitka Tošovská a Dušan Hýbner

VáženÍ sPoLuoBČané, MiLÍ BěLáci,
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Z Města 

Zdravotní středisko, Máchova 501
Rada odsouhlasila zadání projek-
tové dokumentace na akci „Bělá pod 
Bezdězem – objekt zdravotního stře-
diska Máchova 501, Optimalizace te-
pelných ztrát objektu“. Projekt vyřeší 
plášť budovy (okna, zateplení, fasáda) 
a vytápění objektu tak, aby na realizaci 
mohlo být požádáno o dotaci. 

Pronájem nebytových prostor
Rada schválila pronájem části neby-
tového prostoru v  č. p. 284 (budova 
v  areálu fotbalového hřiště) společ-
nosti BROOK GYM, s. r. o., jejímž zá-
měrem je vybudování samoobslužné 
posilovny.

Volba prezidenta ČRZ jednání zastupitelstva a rady města

upozornění pro platbu místního poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství a místního 

poplatku ze psů pro rok 2023

Městský úřad Bělá pod Bezdězem, eko-
nomický odbor, upozorňuje občany, že 
místní poplatky pro rok 2023 lze uhra-
dit od pondělí 23. 1. 2023.

Sazba poplatku za obecní systém odpa-
dového hospodářství pro rok 2023 činí  
600,- Kč za jednu osobu za rok. Popla-
tek jsou povinny uhradit fyzické osoby, 
které mají v KÚ Bělá pod Bezdězem tr-
valý pobyt (i  cizinci). Dále pak fyzické 
osoby, které mají ve vlastnictví stavbu 
určenou k  individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není hlá-
šena k pobytu žádná fyzická osoba, a to 
ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu. Od poplatku se osvo-
bozuje osoba, která je v příslušném ka-
lendářním roce mladší 7 let věku včetně 
osoby, která v  průběhu celého přísluš-
ného kalendářního roku dovrší 7 let 
věku. Více o  osvobození od tohoto po-
platku určuje Obecně závazná vyhláška 
města č. 3/2021.

Poplatek ze psů pro rok 2023 zůstává ve 
stejné výši jako v roce 2022, pokud ne-

nastaly skutečnosti, které by výši ovliv-
nily (např. věk majitele psa k 1. 1. nad 65 
let, uhynutí psa nebo pořízení psa no-
vého). Poplatek se hradí za psa staršího 
3 měsíců. Veškeré změny, které ovlivní 
jakýkoliv místní poplatek na rok 2023, 
je poplatník povinen oznámit správci 
poplatku do 30 dnů ode dne, kdy změna 
nastala. Změny, které ovlivní výši po-
platku pro rok 2023, musí být nahlá-
šeny do 30. 1. 2023. Poplatky je nutno 
uhradit nejpozději do 31. 3. 2023. 
V pokladně Městského úřadu Bělá pod 
Bezdězem v  hotovosti nebo platební 
kartou, úřední hodiny pokladny jsou 
pondělí a středa 7 – 11.30 a 12.30 – 17 
hodin.

Po platbě bankovním převodem či poš-
tovní poukázkou si občané, kteří využí-
vají nálepky na popelnice, tuto nálepku 
vyzvednou na pokladně. V  případě 
nejasností se můžete informovat na  
tel. č.: 326 700 928. 

Eva Cachová 
finanční referent MěÚ

V minulém čísle jsme zveřejnili aktuální 
informace o organizaci volby prezidenta 
České republiky.

Nyní chceme opakovaně upozornit na 
změnu volebních místností okrsku 3 a 4. 

Volební okrsek č. 3 bude nově sídlit 
v  klubovně Rybářského svazu v  Hra-
dební ulici čp. 317

Volební okrsek č. 4 bude nově sídlit 
v  mateřské škole v  Mladoboleslavské 
ulici čp. 727. 

To znamená, že voliči, kteří spadají pod 
volební okrsek č. 3 a minule volili v ma-
teřské škole v  Mladoboleslavské ulici 
(dříve v Tiberině), budou nově volit ve 
volební místnosti v  klubovně rybářů 
v  Hradební ulici (na Střeláku). Vo-
liči, kteří spadají pod volební okrsek č. 
4 a  v  minulosti volili v  mateřské škole 
v Pražské ulici, budou nově volit v ma-
teřské škole v Mladoboleslavské ulici. 

Volba prezidenta České republiky 
se uskuteční: 

V pátek 13. ledna 2023 
od 14 do 22 hodin a v sobotu 14. ledna 

2023 od 8 do 14 hodin.

V případě konání 
druhého kola volby:

v pátek 27. ledna 2023 od 14 do 22 ho-
din a v sobotu 28. ledna 2023 od 8 do 

14 hodin. 

M. Krejčíková, 
správní odbor MěÚ

nový Z-box u sportovní haly
Rada projednala a  souhlasí s  umístě-
ním Z-boxu společnosti Zásilkovna 
v  Bělé pod Bezdězem na pozemku p. 
č. 113/1. Jedná se lokalitu u parkoviště 
u sportovní haly.

schválení rozpočtu Města 
pro rok 2023

Nejdůležitějším rozhodnutím Zastupi-
telstva města Bělá pod Bezdězem, které 
se sešlo dne 14. 12. 2022, bylo schválení 
rozpočtu města. Rozpočet je schvá-
len jako schodkový, příjmy rozpočtu 
jsou ve výši 124.981.180,- Kč a  výdaje 
153.039.870,- Kč. Schodek v  celkové 
výši 28.058.690,- Kč bude financován 
z přebytků minulých období. 

V  návaznosti na schválený rozpo-
čet města budou v  lednu 2023 vy-
psány výzvy k  podávání dotací z  roz-
počtu města Bělá pod Bezdězem na 
rok 2023. Více informací naleznete na 
úřední desce.

Ing. Jana Vltavská, 
tajemnice MÚ
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Na konci měsíce listopadu 2022 byly do-
končeny práce na rekonstrukci střešního 
pláště na budově domu s  pečovatelskou 
službou. S montáží střešního pláště se vy-
řešila částečná oprava podhledů a  jejich 
výměna za plechovou část v místě za no-
vým žlabem. Celkově byla zakázka vysou-
těžena v  hodnotě 900.523,99 Kč včetně 
DPH a práce probíhaly cca 3 týdny. V dal-
ších letech bychom rádi pokračovali na 
rekonstrukci zbytku střešního pláště 
a opravě podbití střech.

Martin Flanderka, 
referent odboru RaMM

dění ve Městě 

Budova dPs má novou střechu

Hasičská zbrojnice

chodníky Mladoboleslavská obnova ovocného sadu 
v Březince

Protože se nám podařila sehnat do-
tace z  rozpočtu Středočeského kraje 
ve výši 1 842 215,00 Kč a dotace z Mi-
nisterstva vnitra ve výši 2 763 323,00 Kč, 
provedli jsme výběrové řízení na do-
davatele této stavby. Vítězem tohoto 
výběru se stala firma Trigon MB 
s  nejlepší cenovou nabídkou ve výši  
6 926 083,20 Kč vč. DPH. Zároveň 
jsme vybrali technický dozor stavby 
a  dozor BOZP firmu QM-4C, s. r. o., 
 která bude pro město hlídat bez-
chybný průběh celé této stavby ve vě-

cech technických a  dodržování bez-
pečnosti na stavbě. S  těmito firmami 
byly uzavřeny smlouvy.
Dále byl domluven termín zahájení 
prací a  tím je březen letošního roku 
s  tím, že se bude muset začít s  poká-
cením dřevin, které zasahují do nové 
stavby. Kácení proběhne v době vege-
tačního klidu, tedy do 31. 3. Dokon-
čení stavby je plánováno na říjen 2023, 
pokud se nestane nic nepředvídatel-
ného.

Věříme, že činnosti spojené s  výstav-
bou nebudou nijak omezovat provoz 
v dané lokalitě a že výsledkem bude plně 
funkční objekt, který bude sloužit našim 
dobrovolným hasičům.

Martin Flanderka, 
referent odboru RaMM

Jak vás na facebookových stránkách města 
pravidelně informujeme, dostáváme se již 
do finále rekonstrukce chodníku v  ulici 
Mladoboleslavská. Původně měly práce 
pokračovat až do léta letošního roku. 
Vzhledem k tomu, že měla stavba v  loň-
ském roce dostatečné kapacity, počasí 
bylo celkem příznivé a práce jsme měli od 
správce komunikace SÚS Mnichovo Hra-
diště povoleny do 21. 12. 2022, budujeme 
v  tuto chvíli již závěrečnou etapu. Pod-
statnou část prací jsme stihli v  loňském 
roce a na tento rok zbývá dokončení části 
chodníku před pneuservisem, zprovoz-
nění veřejného osvětlení, asfaltování a do-
pravní značení. Pravděpodobný nástup 
zhotovitele na dokončení celého díla bude 
v  březnu 2023. Pravidelné kontrolní dny 
jsou každé úterý od půl deváté.

Martin Flanderka, 
referent odboru RaMM

Dne 11. 11. 2022 proběhla v Březince pod 
Bezdězem ve spolupráci s nadací Sázíme 
stromy, nadací Partnerství a  společností 
Nespresso obnova ovocného sadu. Bylo 
zde vysazeno celkem 31 kusů ovocných 
dřevin, z toho 24 kusů jabloní a 7 kusů sli-
voní. Tato výsadba by měla být první eta-
pou projektu „Obnova krajinných struk-
tur v  Březince pod Bezdězem“. Velké 
poděkování za pomoc s  realizací patří 
rovněž společnosti Lesy Bělá s. r. o.

Veronika Blažková, DiS.
životní prostředí 

Děkujeme Nadaci Partnerství a společnosti Nespresso za
finanční dar na vysazení 31 stromů.

Děkujeme také všem, kteří pomohli stromy vysadit.

Obec Bělá pod Bezdězem přijala stromy jako dar a bude o ně pečovat.
V případě jakéhokoliv poškození stromů, chybějící zálivky, prosím volejte: 

Zodpovědná osoba za obec – Veronika Lislerová, 326 700 910
Koordinátor výsadby ze Sázíme stromy – Pavla Lukešová, 724 606 217

V současném suchém podnebí potřebuje nová výsadba naši péči. Když Vy sami budete mít
možnost zeleň zalít, určitě jí prospějete! Každá aktivita se počítá a rostliny ji ocení!

Chcete-li i Vy podpořit krajinu a sázení stromů a keřů, kontaktujte Sázíme stromy, z.ú. pomocí:
info@sazimestromy.cz       www.sazimestromy.cz
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dění ve Městě

Rozhovor se starostkou a místostarostou města

Je za námi rok 2022, ve kterém zářijové 
obecní volby zamíchaly ve složení bělského 
zastupitelstva. A  to zvolilo do čela města 
jako starostku paní Jitku Tošovskou a  na 
pozici místostarosty se dostal pan Dušan 
Hýbner. V letošním roce chceme představit 
jednotlivé členy nového zastupitelstva. A je 
proto logické, že začínáme na radnici v kan-
celáři starosty, dnes starostky města Bělá 
pod Bezdězem. 

1. Pokud dobře počítám, je to již potřetí, 
kdy usedáte do starostenského křesla. Jaké 
to je, vracet se?
Ano, počítáte dobře. Je to potřetí a  je pří-
jemné se vracet na místo, které znám. Znám 
lidi, problematiku. Vracela jsem se ráda. 
2. Která oblast správy našeho města vás 
v  nadcházejícím volebním období zajímá 
nejvíce? 
Je jasné, že to nelze takhle jednoduše dělit, 
zvlášť ve starostenské pozici, ale jistě bude 
oblast, které budete řešit sama, a něco pře-
necháte místostarostovi.
Mé původní povolání je vychovatelka školní 
družiny. Proto se chci věnovat celému škol-
ství, chci se soustředit i na otázky bytového 
fondu a majetku města movitému, nemovi-
tému. 
3. Získala jste zkušenosti z  předchozích 
let na radnici. Ze kterých budete čerpat 
a která z nich je nejdůležitější?
Musím říct, že jsem si potvrdila, že po-
hled z  úřadu na jakoukoliv problematiku, 
školstvím počínaje, Technickými službami 
konče, je komplikovanější, než se může 
na první pohled zdát nezasvěcenému ob-
čanovi. Abych byla konkrétní, například 
opravy chodníků nelze dělat ze dne na 
den; je tu platná legislativa, jsou tu závazné 
normy, a proto se může občas zdát, že věci 
neběží tak rychle. Ale věřte, milí spoluob-
čané, že na každém projektu pracuje řada 
odborných pracovníků i úředníků, kteří vše 
kontrolují a hlídají. 
4. Které tři věci vás na Bělé těší, okouz-
lují, nebo z nich máte radost?
Já jsem místní rodačka a  sleduji celý ži-
vot rozvoj města. A opravdu je to od mého 
mládí posun patrný. Ať už mluvíme o Masa-
rykově náměstí, nebo o  opravách nemovi-
tostí soukromých investorů. Kdo mě zná, ví, 

že ráda plavu, tedy líbí se mi naše koupaliště. 
Ráda bych ho zachovala v tom „retrostylu“, 
jak ho všichni známe. Je tam hodně místa 
ve vodě pro plavce, na souši pro děti i do-
spělé. V Bělé je celá řada krásných a půvab-
ných míst jako stvořených pro příjemné pro-
cházky.
5. Které tři věci vás štvou a  chcete je ve 
městě změnit?
Zlobí mě odpady. Respektive nepořádek ko-
lem svozových míst. Náš sběrný dvůr je tak 
kvalitně a dobře vybaven, že se u popelnic 
na tříděný odpad nemusejí objevovat staré 
gauče, ledničky a podobně. Když už to ně-
kdo může dovézt sem, tak proč ne kousek 
dál na sběrový dvůr? A s tím souvisejí lidé, 
kteří nedbají na základní civilizační pravi-
dla. Někdy je označujeme jako nepřizpůso-
bivé. Zkrátka musíme zvýšit bezpečnost ve 
městě. Nedávná série loupeží je alarmující.
6. Každý kormidelník vede pomyslnou 
loď města v nějakém kursu. Pro hladkou 
plavbu je nejlépe, když loď příliš neklič-
kuje. Co byste chtěli převzít a  zachovat 
od předešlých kormidelníků, a co naopak 
plánujete změnit?
Shodli jsme se s  panem místostarostou, 
že jak říkáte, nemá smysl v  kursu kličko-
vat, a chceme proto rozjeté projekty našich 
předchůdců dokončit (chodníky a  silnice 
Mladoboleslavská), chceme vybudovat dob-
rovolným hasičům jejich zázemí, pokračo-
vat v renovaci zámku, a hlavně opravit zdra-
votní středisko. 
7. A budou na to stačit čtyři roky?
Akcí je spousta, máme i své další plány a bu-
deme se s tím muset nějak poprat, protože to 
čtyřleté období není nejdelší. 
8. Co pro vás znamenají Vánoce, máte je 
vlastně ráda?
Vánoce jsou pro mě nejkrásnějším svátkem 
v roce a největší odměnou jsou pro mě roz-
zářená dětská očička. Zvlášť teď když máme 
vnoučátka, moc se na Vánoce těšíme. 
9. Každý člověk má nějaké koníčky. Jaké 
jsou ty vaše a myslíte, že na ně najdete čas?
Tak jak jsem říkala, ráda plavu a také ráda 
jezdím na lyžích. Tak doufám, že se mi po-
daří najít skupinu a na hory vyjet.
10. Zkusíte zformulovat motto svého začí-
najícího čtyřletého období na radnici?
Pro všechny občany našeho města klid a po-
hodu.

Druhou osobou, kterou dnes vyzpovídáme, 
je místostarosta pan Dušan Hýbner.

1. Vy jste byl letos zvolen do zastupitel-
stva poprvé a rovnou do funkce místosta-
rosty. Jaký je to pocit, stanout takhle na-
jednou v čele rodného města?
Šel jsem do voleb s  tím, že chci být Bělé 

prospěšný. Jsem rodákem, mám Bělou rád. 
Když se objevila nabídka stát se místosta-
rostou, dlouho jsem váhal, přece jen jsem 
předsedou středočeských rybářů, k  tomu 
jsem pracoval na Povodí Labe. A mám také 
nějaký osobní život. Nakonec se to vyřešilo, 
odešel jsem z  Povodí Labe, čímž jsem si 
rozvázal ruce a funkci na radnici přijal jako 
neuvolněný funkcionář. Je to pro mě výzva. 
Mám příležitost aktivně o  řadě věcí spo-
lurozhodovat, ovlivňovat je. Z  toho plyne 
velká zodpovědnost a tlak, neboť jsem kaž-
dodenně na očích bělských spoluobčanů, 
kteří budou hodnotit, jak se nám bude na 
radnici dařit. Nebojím se toho a věřím, že 
lidé už po prvních týdnech, kdy jsem ve 
funkci, vidí, že mám snahu věci řešit a po-
souvat je dopředu. 
2. Která oblast správy našeho města vás 
v  nadcházejícím volebním období za-
jímá nejvíce? 
S paní starostkou jsme si rozdělili oblasti, 
na které se každý zaměří. Na mě vyšly 
Technické služby, ekologie a příroda, od-
padové hospodářství a  PR města. Tech-
nické služby jsou hodně na očích, takže 
mě nečeká nic lehkého. Uvidíme, jak 
se předvedeme teď v  zimě při odklízení 
sněhu. 
3. Víme o  vás, že se dlouhodobě za-
býváte činností v  Českém rybářském 
svazu, v  září loňského roku jste byl již 
potření zvolen předsedou Středočes-
kého územního svazu (SÚS). Je tedy 
rybníkářství také vaším občanským po-
voláním? A uplatníte v nové pozici dosa-
vadní zkušenosti z této oblasti?
Více jak třicet let jsem byl vodohospo-
dářem na Povodí Labe. V  čele středo-
českých rybářů stojím již třetí volební 
období a získal jsem neocenitelné zkuše-
nosti, které mi mohou pomoci na radnici. 
Předně je to zkušenost vést kolektiv, kde 
každý má své zájmy a ve výsledku se mu-
síte dobrat k rozhodnutí, jež budou akcep-
tovat všichni. Naučil jsem se naslouchat 
každému, kdo přichází s  čímkoli smys-
luplným. Vím, že člověk sám není nic, že 
musí mít kolem sebe lidi, kteří mají stejný 
zájem a  táhnou za jeden provaz. Nesná-
ším typy lidí, kteří už dopředu hledají dů-
vody, proč něco nejde. Z titulu své rybář-
ské funkce jsem se musel naučit jednat se 
státní správou, se zástupci ministerstev, 
Poslanecké sněmovny. 
4. Které tři věci vás na Bělé těší, okouz-
lují, nebo z nich máte radost?
Historické centrum města, příroda v okolí 
a krásný rybník Slon.
5. Které tři věci vás štvou a chcete je ve 
městě změnit?
Určitě chci zlepšit komunikaci úřadu 
s  lidmi. Tak, jak to funguje doposud, je 
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dění ve Městě
podle mě nedostatečné. Občané mají 
právo vědět, co a proč na radnici děláme, 
a  naší povinností je skládat účty trvale, 
nejen před volbami. Pak je tu problém 
s odpady, od svozu, přes třídění až k tomu, 
naučit naše občany, že zde máme fungu-
jící sběrný dvůr. Naším záměrem je vše 
kolem odpadů řešit přes Technické služby. 
No a  máme tu zdravotní středisko, to je 
bohužel ostuda našeho města. Uděláme 
vše proto, abychom vybudovali moderní 
středisko s plnou obsazeností lékařů. Mu-
síme, Běláci si to zaslouží.
6. Každý kormidelník vede pomyslnou 
loď města v nějakém kursu. Pro hladkou 
plavbu je nejlépe, když loď příliš neklič-
kuje. Co byste chtěli převzít a zachovat 
od předešlých kormidelníků, a  co nao-
pak plánujete změnit?
Zachovat musíme smysluplné projekty, 
které už něco stály, a přidat nové. Všechno 
je odvislé od finančních možností města. 
Přiznám se, že když jsem nastupoval do 
úřadu, nedokázal jsem si představit, s  jak 
malým balíkem peněz město disponuje. 

Když jsme sestavovali rozpočet, uvedlo 
mě to do reality a byl jsem hodně překva-
pený. Nápady na zlepšení života máme, 
ale kromě rekonstrukce zdravotního stře-
diska se mi o těch dalších hůř hovoří, ne-
boť všichni víme, v  jak složitém období 
se nacházíme. A  víc než kdy jindy si bu-
deme moci dovolit jen to, na co jako město 
máme. Půjdeme krok za krokem a  uvi-
díme. V  žádném případě však nechci být 
u toho, že bychom Bělou nějak zadlužovali. 
7. A budou na to stačit čtyři roky?
To určitě nebudou, ale doufám, že na 
konci našeho volebního období bude 
zdravotní středisko opravené a  schopné 
poskytovat kvalitní zdravotní péči a bude 
fungovat svoz odpadů ke spokojenosti 
občanů. Ale je tu i projekt na odvodnění 
zámku a opravu cesty pod zámkem. Nemá 
cenu snít a vyprávět, co všechno uděláme. 
Dejme si dva, tři cíle a dotáhněme je do 
konce, a  když zvládneme něco navíc, je-
nom dobře.
8. Co pro vás znamenají Vánoce, máte je 
vlastně rád?

Vánoce mám rád, je to pro mě i chvíle, kdy 
konečně vypnu telefon. Jak stárnu, tak si 
stále více uvědomuju, jaké je štěstí, že mů-
žete Vánoce trávit mezi lidmi, se kterými 
je vám dobře a  které máte rád. Hlavně 
jsou to svátky dětí, bohužel ne všechny 
mají možnost je prožívat mezi svými blíz-
kými, anebo jsou bez dárků jen proto, že 
si je rodiče nemohou dovolit. Nemluvě 
o osamocených seniorech. Pokud někteří 
z nás mohou v těchto případech pomoci, 
udělejme to. I toto je mé vnímání Vánoc.
9. Každý člověk má nějaké koníčky. Jaké 
jsou ty vaše a myslíte, že na ně najdete čas?
Rybařina je můj koníček, ale přiznám 
se, že sednout si na břeh a v klidu lovit 
nemám téměř čas. Na ryby si občas za-
jdu se svým mladším synem a  se syny 
své přítelkyně, ale jinak nemám šanci. 
A  v  poslední době jsem objevil kouzlo 
turistiky. Což mi pomohlo i  v  udržení 
tělesné kondice.
10. Zkusíte zformulovat motto svého za-
čínajícího čtyřletého období na radnici?
Kde je vůle, je i cesta.

Příslušníci stanice HZS Bělá pod Bezdě-
zem společně s místní dobrovolnou jed-
notkou v posledních týdnech absolvovali 
sérii taktických a prověřovacích cvičení. 
Dne 22. 11. absolvovali zásah na simulo-
vaný požár bytu ve čtvrtém patře panelo-
vého domu v Husově ulici. Týden na to 
nacvičovali záchranu nepozorných tu-
ristů z  těžko přístupného terénu u  skal-
ního masivu Lysá hora, nedaleko za Je-
zovou. Do třetice proběhlo cvičení dne 
12. 12. na simulovanou dopravní nehodu 

dodávky a  nákladního vozidla v  areálu 
Vazačka. Při tomto cvičení byli jako figu-
ranti využiti žáci místní základní školy, 
kteří si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, 
jak stresující je být účastníkem vážné 
dopravní nehody. Závěrem je možné 
konstatovat, že všechna cvičení ukázala 
velmi dobrou připravenost jak profesio-
nální, tak i dobrovolné jednotky.

ppor. Bc. Milan Dudek, DiS.
velitel stanice HZS Bělá pod Bezdězem

ÚO Mladá Boleslav

HasiČi V BěLé intenZiVně cViČiLi
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PřeDVánoČní ČAS 
V MAteřSKé šKole BřeZinKA

Předvánoční čas je v  mateřské škole plný 
radostného očekávání jednoho z  nejkrás-
nějších dní v roce. Abychom dětem ukrátili 
čas čekání, připravili jsme pro ně rozmanité 
a zajímavé aktivity. S paní Adamovou jsme 
tvořili z keramické hlíny. Děti vyrobily nád-
herné ozdoby na stromeček a svícen na ča-
jovou svíčku. Děti si také užily čertovský 
rej v  kostýmech čertů, který byl plný sou-
těží a  her, kde samozřejmě nechyběla ani 
mikulášská nadílka. Poděkování patří ro-
dičům, kteří dětem připravili úžasné kos-
týmy. Ve středu 7. 12. jsme poprvé pořádali 
vánoční jarmareček přímo na zahradě Ma-

teřské školy v Březince. Děti pro tuto příleži-
tost vyrobily spoustu nádherných výrobků. 
Pro přítomné jsme měli připraveno krátké 
pásmo plné tanečků, písniček a  básniček. 
Společně jsme si ozdobili vánoční strome-
ček a zazpívali koledy. Připravili jsme samo-
zřejmě i něco sladkého k zakousnutí. Děku-
jeme všem, kteří přišli a přispěli tak k úžasné 
a pohodové předvánoční atmosféře.

Za MŠ Březinka
Pavlína Umáčená

MiKulášSKý týDen
Dne 5. 12. zavítal do školky v ulici Mlado-
boleslavská Mikuláš, čert a anděl. V obou 
třídách, Sluníčkách a  Lištičkách, děti za-
zpívaly písničku, za kterou byly odmě-
něny mikulášským balíčkem. Den jsme 
si zpestřili čertovským a  andělským bá-
lem. Děti plnily různé úkoly, zpívali jsme 
vánoční koledy a hráli pekelné i nebeské 
hry. Mikulášský týden jsme zakončili po-

hádkou ,,Lapálie čerta Bonifáce“, kterou 
nám zahrálo ,,Nezávislé divadlo“. Všem se 
pohádka moc líbila. 

Za třídu Sluníček a Lištiček 
Bc. Kristina Beranová

JArMAreČeK Ve šKolCe
Ve středu v podvečer dne 8. 12. se po dvou le-
tech mohl ve školce opět konat tradiční „Vá-
noční jarmareček“. Děti připravily spoustu 
milých, krásných vánočních drobností. 
V některých třídách pomohli s výrobky i ro-
diče, kteří si v předvánočním shonu udělali 
čas a přišli na společné tvoření. Děkujeme. 
Na jarmarečku jsme s  dětmi rozsvítili náš 
vánoční stromeček, děti ze třídy Včeliček 
předvedly krátké vystoupení – všichni jsme 
si zazpívali vánoční koledy, ochutnali jsme 
dobroty, které pro nás připravily paní ku-
chařky, děti mohly nakreslit dopis Ježíškovi 
a pohladit si kapra pro štěstí. Podívat se při-
šla i paní starostka Jitka Tošovská a pan mís-
tostarosta Dušan Hýbner, který pro děti za-
jistil kapry. Děkujeme oběma za podporu. 
Velký úspěch měl také betlém, který tvořily 
děti a paní učitelky ve třídách. Děkuji všem, 
kdo se na pořádání jarmarečku podíleli, 
a také všem, co si mohli udělat čas a přišli. 

Za MŠ 
Mgr. Pavlína Šertlerová

VyStouPení Dětí Z Mš Bře-
ZinKA nA VánoČníM PoSeZení 

Pro Seniory V BřeZoViCíCH 
Před blížící se třetí adventní nedělí jsme 
s dětmi vystoupili v obecním sále v Březo-
vicích. Místním seniorům jsme vánoční čas 

zpříjemnili pásmem podzimních a zimních 
písniček. Dětem se vystoupení více jak zda-
řilo a  rozzářily úsměvy všem přítomným. 
Poděkování patří nejen rodičům, kteří nám 
věnovali svůj čas a pomohli nám tak úspěšně 
prezentovat další akci loňského roku, ale 
děkujeme také panu starostovi za pozvání 
a dárečky, z kterých byly děti nadšené.

Za MŠ Březinka Pavlína Umáčená 
a Eva Ginzlová

KurZ PlAVání A BruSlení 
V MAteřSKé šKole

Předškolní děti z  naší mateřské školy 
úspěšně zahájily druhý ročník kurzu plavání 
v bazénu v Jičíně a první ročník kurzu brus-
lení v Mladé Boleslavi, kam se mohly přihlá-
sit i děti mladší. Děkuji všem rodinám, které 
v této nelehké době umožnily dětem účast 
na kurzech, které jsou finančně náročné, 
neboť se nehradí pouze kurzovné, ale také 
doprava. Bohužel plavání ani bruslení není 
pro děti, které docházejí do mateřské školy, 
povinné, proto zatím není možné získat do-
tace na uhrazení. V  obou kurzech máme 
velmi šikovné děti, které se nesmírně snaží, 
a s každou další lekcí je znát zlepšení jak ve 
vodě, tak na ledu. Je moc fajn vidět, jak se 
dětem daří líp a líp. Vydaří-li se sněhová na-
dílka, těšíme se i na lyže.

Za MŠ Bělá pod Bezdězem 
Mgr. Pavlína Šertlerová

VyStouPení V PArKu

V neděli 11. 12. zahájily děti ze třídy Včeliček 
spolu s paní učitelkou Monikou Bartošovou 
a panem učitelem Patrikem Brandtem „Vá-
noční jarmareček“ v našem krásném parku. 
Děti zazpívaly písničky s pohybem na téma 
Mikuláše a  předvánočního času, zarecito-
valy básničky. Byly velmi šikovné. Děku-
jeme všem rodičům, kteří neváhali a  při-
šli s  dětmi do mrazivého rána. Děkujeme 
MKZ Bělá pod Bezdězem za milé pozvání 
a budeme se těšit příště.

Za třídu Včeliček Mgr. Pavlína Šertlerová, 
Monika Bartošová a Patrik Brandt

dění ve Městě

Z MateřsKé ŠKoLY
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Z důvodu havarijního stavu cesty pod zám-
kem, který ohrožuje zdraví a bezpečnost na-
šich občanů, bylo vedením města rozhod-
nuto cestu ihned uzavřít.
Podemletý asfaltový povrch cesty, jenž hrozí 
sesuvem do rokle, nestabilní zábradlí, které 
navíc na několika místech chybí, havarijní 
stav veřejného osvětlení, u něhož hrozí zří-
cení na cestu, jsou důvody, které k tomuto 
kroku vedly. To vše ještě umocňuje nadchá-
zející zimní období.
„Uvědomujeme si, že je to pro naše občany 
komplikace, za kterou se omlouváme, cestu 
byla snaha zachovat do poslední chvíle ote-
vřenou, ale její současný stav to již dále ne-
umožňuje. Nehodláme riskovat zdraví ko-
hokoli, kdo na cestu vstoupí, a  proto jsme 
přistoupili k  jejímu uzavření,“ uvedl mís-
tostarosta Dušan Hýbner.
Od roku 2019 je připravený projekt na od-
vodnění zámku, který zahrnuje i kompletní 
opravu cesty. V  roce 2022 město obdrželo 
na realizaci celého projektu stavební povo-
lení a zažádalo o dotaci, která je v současné 
době ve fázi vyhodnocování, a  začátkem 
příštího roku by mělo být jasné, zda byla žá-
dost úspěšná. Vzhledem k předpokládaným 
nákladům a rozsahu projektu není efektivní 

cestu opravit samostatně, neboť by tím byl 
projekt rozdělen na dílčí části a na celek už 
by tak nebylo možné dotaci získat.
„Pokud budeme v žádosti úspěšní, ihned za-
hájíme přípravné práce tak, aby byl celý pro-
jekt realizován. V  případě, že neuspějeme, 
budeme muset hledat způsob, jak cestu za-
financovat a opravit ji. Upozorňuji však, že 
se z pozice města jedná o finančně velmi ná-
kladnou opravu a nebude to jednoduché,“ 
dodává Dušan Hýbner.
Cesta je navíc problematická svým vyús-
těním do ulice Zámecká, kde musí chodec 
směrem do města pokračovat po krajnici 
komunikace II. třídy, na které z  šířkových 
parametrů nelze zbudovat chodník. Proto 
chystaný projekt počítá s  tím, že by cesta 
byla propojena do areálu zámku, čímž by se 
chodci vyhnuli části úseku podél komuni-
kace ul. Zámecká.
Ideální náhradní trasou po uzavření cesty 
pod zámkem je směrem z náměstí odbočit 
na ulici Krupskou a pokračovat Zámeckým 
příkopem směrem k  bývalému kinu. Dru-
hou stranou se lze do lokality dostat do sta-
dionu ulicí Hradební nebo z náměstí kolem 
kostela a  schody dolů do ulice U Střelnice 
a dále opět po Hradební ulici.

V  prosincovém vydání Zpravodaje jsme 
vás informovali o  výsledcích školního 
kola matematické soutěže Pythagoriáda, 
která na naší škole proběhla 19. a  20. 
10. Do okresního kola se z  66 zúčast-
něných žáků probojovali dva žáci ze 7. 
C, a  to Vojtěch Mencl a  Adam Zname-
náček. Oba chlapci naši školu následně 
reprezentovali 22. 11. v  okresním kole 
v Mladé Boleslavi. V tomto kole se v ka-
tegorii za 7. ročník utkalo celkem 54 žáků 
ze ZŠ a gymnázií okresu Mladá Boleslav, 
s převahou žáků boleslavských gymnázií. 
Žáci měli opět během 60 minut řešit 15 
logických úloh, tentokrát členěných po 
pěti do tři úrovní obtížnosti. I přes vel-
kou konkurenci a  záludnosti schované 
v  jednotlivých úlohách se našim žákům 
podařilo umístit se na pěkných místech. 
Nejlépe se dařilo Vojtovi Menclovi, který 
obsadil krásné 12. místo, Adam Zname-
náček se umístil na 49. místě. Oběma 
účastníkům děkujeme a  přejeme hodně 
úspěchů i  v  dalších, nejen matematic-
kých soutěžích.

Ing. Dagmar Komárková

Mastek, sůl kamenná, kalcit, fluorit… Kdo 
by neznal stupnici tvrdosti? Je běžnou sou-
částí výuky přírodopisu v devátém ročníku. 
Co už úplně běžné není, je k tomuto tématu 
navázaná exkurze. Žáci devátého ročníku vy-
razili 24. 11. do Muzea Českého ráje v Tur-
nově, aby se s danou problematikou lépe se-
známili. Zatímco jedna třída pod dohledem 
zkušeného mineraloga procházela muzeem 
a  obdivovala vystavené 
drahokamy, meteority, 
vltavíny a  zkameně-
liny, druhá třída navští-
vila Kamenářský dvůr. 
Tam na žáky čekala vý-
roba šperku. V  minu-
lých letech jsme vyráběli 
šperky s  olivíny a  gra-
náty, ale letos byl pro nás 
připraven ten nejměkčí 
za stupnice tvrdosti, 
mastek. V  různých od-
stínech, s  barevnými 
pruhy, čekaly neopra-
cované kusy mastku na 
nápady a pracovité ruce 
našich deváťáků. Někdo 

vyrobil přívěsek na klíče, někdo náhrdelník 
a někdo si nechal vyhlazený kámen na rela-
xační hlazení. Po první části programu a sva-
čině se obě třídy prohodily, aby nikdo nebyl 
o nic ochuzen. V každém případě se exkurze 
moc líbila, vydařila se a  příští rok si ji rádi 
s budoucími deváťáky zopakujeme.

Ing. Pavlína Cankařová, 
Bc. Anna Čakrdová

Ze ZáKLadnÍ ŠKoLY

dění ve Městě

cesta pod zámkem je uzavřena

oKreSní Kolo MAteMAtiCKé 
PytHAGoriáDy

náVštíVili JSMe
MuZeuM ČeSKéHo ráJe
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Masopust je tady!
Veselá masopustní pohádka s dobrým koncem

7. 1. od 15 hod.
Divadlo Koník

Lidem začalo období bujarého veselí, 
které začíná po svátku Tří králů a  končí 
na Popeleční středu. Poslední týden ma-
sopustu lidé oblékají masky a  přicházejí 
maškary. Konec masopustu, to jsou bláz-
nivé dny, kdy je vše dovoleno. Jak tyto dny 
prožívá prasátko, se přijďte podívat do na-
šeho sálu. 
 

Napsala Radana Matějčková. Loutky vy-
kouzlila Edita Bártíková Vaňková. Hrají 
Radana Matějčková a  Edita Bártíková 
Vaňková.

Kde nás najdete? Budova MKZ - Knihovna 
Vl. Holana na Masarykově náměstí, Bělá p. B.
I. patro. Dostanete se k  nám bočním 
vchodem ze Střelecké ulice. 
Vstupné: 50 Kč.

Po dvou letech, kdy se reprezentativní 
ples města nekonal z příčin, které všichni 
dobře známe (nejdřív covid-19, pak ruská 
agrese na Ukrajinu), se v  letošním roce 
opět otevřou pomyslné brány plesové 
sezony. Opět se sejdeme v  bělské Soko-
lovně za zvuků hudby. Tvorbu harmonic-
kého zvuku zvaného hudba bude mít le-
tos v  den konání plesu 11. 2. na starosti 
Orchestr Stanislava Douši z  Prahy. Začí-
náme v osm večer a plesat se bude až do 
druhé hodiny ranní. Také vás čeká host 
večera i předtančení. Nezbývá než oprášit 
motýlky, brože a  boa, rychle po svátcích 
zhubnout do šatů (vím, o  čem mluvím), 
najít vhodného partnera či partnerku 
(pozor, to se týká jen nezadaných) a vyra-
zit do Městské knihovny Vladimíra Ho-
lana zakoupit vstupenky. Tak honem, než 
zmizí z pultu. 

-mat-

18. 2. od 14 hod.
Drtivá většina svátků našich předků vy-
chází z církevních tradic a kalendáře. Neji-
nak je tomu s  masopustem. Začátek to-
hoto slavnostního období následuje po  
6. lednu, svátku Tří králů a končí Popeleční 
středou. Ta je stanovena 40 dní (bez nedělí) 
před Velikonocemi. A je tudíž pohyblivá dle 
konání největšího křesťanského svátku, kte-
rému předchází období postní, aby se každý 
mohl vnitřně připravit na nadcházející Vel-
kou noc. O masopustu (slavnostech posled-
ních tří dnů) se naopak myslelo hlavně na 
tělo a jeho požitky. Oslavy byly mnohdy bu-
jaré, plné jídla a pití. 

My se vydáme na cestu jako již tradičně od 
budovy MKZ, pak si dojdeme požádat o po-
volení k  průchodu městem, čeká nás za-
stávka u České brány a končíme v mateřské 
škole. Tam pro nás šikovné paní kuchařky 
připraví občerstvení a  děti nám vesele za-
recitují. V průvodu je dovoleno zpívat, ha-
lekat i popíjet, tančit, líbat se, no zkrátka si 
to celé veskrze užívat. Doprovodí nás Bělský 
dechový orchestr a Polívkova jízda. Těšíme 
se na vás.

Z KULtURníHO dění

Rády byste po porodu začaly s pohybem 
a nevíte, jak na to? Přihlaste se do kurzu 
věnovaného právě vám, čerstvým mamin-
kám. Lekce budou probíhat vždy ve čtvr-
tek od 10 hod. v Zámeckém klubíku. Re-
zervace na tel. č.: 605 032 734.

Bude se jednat o uzavřený kurz pro max. 
8 žen, kdy se v průběhu 5 lekcí zaměříme 
na posílení středu těla, hlubokého stabi-
lizačního systému. V  kurzu se pobavíme 
o  funkčnosti pánevního dna, k  čemu 
slouží, jak ho posílit nenásilně a  přiro-
zeně, a  využijeme k  tomu principy jógy, 
metody cantienica, vědomého pohybu 
a  dechu. Naše setkávání bude možné 
v  doprovodu vašich malých ratolestí.  
Nejsou nutné žádné předchozí zkušenosti. 
Kontraindikace jsou neukončené šestine-
dělí, nezahojená jizva po císařském řezu 
nebo jiné závažné onemocnění.
Cena lekce je 110 Kč, tedy dohromady  
5 setkání 550 Kč.

Pár slov o lektorce Adél inak
Jsem certifikovanou lektorkou Hatha 
yogy, zajímám se o  energetiku a  biody-
namiku našich těl, své studium směřuji 
více k  tantrickému pojetí paradigmatu 
vnímání našich těl. Mám za sebou kurzy 

u Barbory Hynšt Hu - Polibek kobry vol. 
I  a  II, Tantrická energetika. Foundations 
of Tantric yoga od Christopher Wallis. 
Také mám za sebou I. stupeň ZY Qigong. 
Nyní absolvuji probíhající dvouletý vý-
cvik kraniosakrální biodynamiky. Mám 
za sebou workshop Pánev v  širších sou-
vislostech u Mgr. Kamily Neumannové ze 
Spiraldynamic.

Adéla Inak

KoMoRnÍ sáL Ples města je zpět

Masopustní průvod 
městem

jóga PRo MaMinKY s adéL inaK

Výstavní sál MKZ  
„VelKý HereC MAlýCH rolí“

výstava k 120. výročí narození  
Václava trégla

od 4. 11. do 26. 1. 2023

V  rámci výročí našeho slavného ro-
dáka pro vás máme výherní anketní 
otázku: 
JAKé ČíSlo PoPiSné Má roDný 

DŮM VáClAVA tréGlA? 

Správné odpovědi budou odměněny 
knihou v Knihovně Vl. Holana.
Pokud nevíte, napovíme, že správnou 
odpověď naleznete také přímo v  bu-
dově MKZ.
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Z KULtURníHO dění

inFoRMaČnÍ centRuM s exPoZiceMi na ZáMKu
VelMi Volný Seriál AlBreCHt Z VAlDšteJnA

Velmi volný seriál Albrecht z Valdštejna, díl VI., Chebská zastavení aneb Konec se blíží 

V leDnu Pro VáS CHyStáMe V ZáMeCKéM KluBíKu tyto AKCe. JSte VšiCHni SrDeČně ZVáni.

Zámecký klub a klubík

Albrecht z Valdštejna „žil rychle“ a v naší 
hektické době by se jistě cítil jako ryba 
ve vodě. Odstavení „na střídačku“ v  Ji-
číně jistě nesl těžce, na životě to zatím 
opět odnášeli jiní, jako jeho bankéř Jan 
de Witte, který se oběsil, aby nemusel 
čelit bankrotu. Ale v dějinách to byl jen 
mžik a Valdštejn je „opět ve hře“, která 
pro něho trvala už jen krátce. Jak se to 
přihodilo? 
Švédům a Sasům se v Německu vojensky 
dařilo a Sasové plánovali vpád do Čech 
nebo Slezska. Nakonec se rozhodli pro 
Čechy a bylo zle. Když bez boje obsadili 
Prahu a  ovládli větší část země, vídeň-
ský císařský dvůr se rozhodl opět svě-
řit vrchní velení Albrechtu z Valdštejna. 
Triumfální zpodobnění vojevůdce a nej-
vyššího velitele císařských vojsk s datem 
1631 je právě naše kopie obrazu z Vald-
štejnského paláce v  Praze. Valdštejn se 
v prosinci 1631 usadil ve Znojmě, odkud 
začal shromažďovat a  vybavovat jednu 
z nejsilnějších armád ve střední Evropě. 
V květnu 1632 disponoval 40 000 vojáky. 
Takové přesile nebyli Sasové schopní 
odolávat, a  tak po sérii rychlých vítěz-
ství vstoupila císařská armáda koncem 
května do Prahy. 
Pak o sobě dali vědět Švédové a Valdštejn 
se jim musel postavit. Po chebském inter-
mezzu s  Maxmiliánem Bavorským, kte-
rému vděčil za „první odchod na trest-
nou lavičku“, se nerozhodl pro velkolepou 
bitvu, ale odřízl u Norimberku Švédy od 
zásobování. Švédský král Gustav Adolf se 
svou armádou zaútočil na opevněný tá-

bor císařských počátkem září 1632 a po 
čtyřdenním neúspěšném obléhání se mu-
sel se zdecimovanou armádou stáhnout. 
Valdštejn se stává vítězem bez bitvy. 
Další manévrování armád svede k  sobě 
oba aktéry v bitvě „bez vítěze“ u Lützenu 
16. 11. 1632, kdy je Albrecht z Valdštejna 
raněn, ale jeho protivník, švédský pa-
novník Gustav II. Adolf zde umírá. Vé-
voda se vrací s  armádou přezimovat do 
Čech. Kdo míří vysoko, padá hluboko 
a  v  květnu v  Jičíně byla učiněna velko-
lepá, o to však nebezpečnější nabídka od 
představitelů emigrace (tedy nepřítele), 
česká koruna pro Albrechta z Valdštejna. 
Ani „varování hvězd“ nepřimělo vévodu 
k opatrnosti a jeho vzrůstající despekt ke 
dvoru a  císaři mu vykopal hrob. Konec 
byl blízko. 
Ještě stále měl pod sebou čtyřicetitisíco-
vou armádu, ale svou převahu ve Slezsku, 
kde se s nepřítelem „opatrně očichávali“, 
využil jen k  vyjednávání. Vídeň nechá-
pala, podezření ještě nepadlo, ale slovo 
zrada bylo na obzoru. Navíc se Vald-
štejn choval čím dál tím podivněji a ně-
která jeho rozhodnutí byla nepochopi-
telná i pro jeho okolí. Když se v prosinci 
1633 o  sesazení Valdštejna z  vrchního 
velení začalo veřejně mluvit i ve válečné 
radě (nejhlasitější byl hrabě Šlik a plukov-
ník markýz František Antonín Carreto di 
Grana, budoucí majitel bělského panství, 
které obdržel darem od císaře jako kon-
fiskát po Albrechtovi z Valdštejna), mohl 
se vévoda ještě zachránit, poděkovat se 
a odejít do ústraní. To neudělal. V lednu 

1634 již na to bylo pozdě, slovo zrada bylo 
vyřčeno a  zalíbilo se (byla to nejschůd-
nější cesta, jak se Valdštejna zbavit). A po-
čali zrazovat i jiní, a to Valdštejna. Každý 
si chtěl „zachránit kůži“, případně „z toho 
něco mít“. 
V Plzni, kde bylo hlavní ležení císařských, 
začalo být v  lednu roku 1634 „pořádně 
dusno“. Císař nad Valdštejnem vyřkl ortel 
a generálové Gallas (jako budoucí vrchní 
velitel vojska), Aldringer a Piccolomini se 
měli o  vše postarat. Jako první do jámy 
lvové (Plzně) přijel Gallas, po něm Pic-
colomini. Kupodivu se spiknutí utajilo 
(velmi zásadně se totiž zhoršil vévodův 
fyzický i  psychický zdravotní stav, a  tak 
jeho nejvěrnější měli jiné starosti), ale pro 
spiklence to byly jistě „horké chvil-ky“. 
První pokus o likvidaci Valdštejna v Plzni 
se neuskutečnil. 
Dne 15. 2. 1634 byl z Nových Hradů ro-
zeslán Gallasův rozkaz o  změně velení. 
Záhy vyšší velitele dostihly zprávy o  cí-
sařově patentu proti Valdštejnovi, Trč-
kovi a Ilovovi. Rozehrála se hra „o pluky“ 
a pomýšlelo se i o útoku na Plzeň. Dne 22. 
2. 1634 do hry naposledy aktivně vstupuje 
Albrecht z  Valdštejna, když opouští se 
svými věrnými Plzeň směrem k  Chebu. 
Plzeň je pak poměrně snadno obsazena 
pluky věrnými císaři. 
V  Chebu 25. 2. 1634 již jde „jen“ o  ve-
lice zdařilou několikanásobnou vraždu 
a  Valdštejn, Trčka, Ilov, Kinský a  Nie-
mann končí v  hrubých rakvích v  kapli 
chebského hradu.  

 Josef Müller

Pravidelně: 

Pondělí  od 18.00 hod.  Lekce meditace a správného dýchání s Josefem, vstupné dobrovolné
Úterý  od 15.30 hod.  Matematika podle Hejného se Soňou pro předškoláky reg. na tel. 605 742 032, vstupné: 50 Kč
Úterý  od 17.00 hod.  Tvořivé dílny, přednášky a workshopy, info na FB nebo webu
Středa  od 9.30 hod.  Herničky a tvoření pro malé děti a maminky na MD, vstupné: 100 Kč
Středa  od 14.00 hod.  Tvořivý klubík pro děti ze základky, vstupné: 50 Kč
Středa od 16.00 hod.  Tvořivý klubík pro školkové děti, vstupné: 50 Kč
Čtvrtek  od 10.00 hod.  Jóga pro maminky po šestinedělí, reg. na tel. č.: 605 032 734
Čtvrtek  od 17.15 hod.  Jóga pro každého s Adél, vstupné: 100 Kč

Vše potřebné se dozvíte, když nás navštívíte na FB nebo našem webu www.mkzbela.cz.
Těšíme se na vás v Zámeckém klubíku.
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Od 1. do 14. 1. zazní v  ulicích měst 
a obcí, v kostelích, obchodech i v do-
mácnostech po celé ČR opět tříkrálová 
koleda díky tradiční Tříkrálové sbírce.
V  rámci největší dobrovolnické akce 
v Česku se bude ve vašem bydlišti kole-
dovat na podporu Sociálního automo-
bilu Charity Česká Lípa určeného pro 
svoz zdravotně hendikepovaných dětí do 
školy a ze školy. Sociální automobil sváží 
již od roku 2007 děti z mnoha koutů 
Českolipska, výrazně pomáhá rodičům 
s péčí, dětem přináší pocit samostatnosti 
a  jeho existence je přímo vázána na fi-
nanční podporu od široké veřejnosti. 

Během čtrnáctidenní Tříkrálové sbírky 
budete i vy moci přispět do úředně za-
pečetěných kasiček nebo on-line do tzv. 
virtuální kasičky.
Aktuální informace o místech a datech 

koledování naleznete na webu Charity 
Česká Lípa www.ceskalipa.charita.cz.

Jiří Gottlieber, 
728 782 024

Starý rok už ke konci se chýlí. 
Přejeme vám, návštěvníci milí, 
v příštím roce štěstí, zdraví 
a ať vás to s námi baví! 
Méně smutku, lásky více 
přejí vaše muzejnice! 

Hudební recitál Františka Vlčka a Mar-
tina Vlčka: PoJĎte, PřiSeDněte 
Si… ke společnému zpívání
Sobota 14. 1. od 16 hod., vstupné: 70 Kč

Zopakujme si příjemné „setkání se zpěvy“ 
z minulých let, při němž si, v duchu po-
řadu, přisednete a prožijeme společnou 
chvíli tentokrát s  lidovými písničkami. 
Pražský písničkář Franta Vlček začal v 80. 
letech u tradičních trampských písní. Ve své 
tvorbě je ovlivněn začátky blues a swingu 
v české hudbě, kterých se drží dodnes. Od 

90. let začal inklinovat spíše k humorným 
písničkám. Spojením s citlivým zpěvem 
syna Martina se v poslední době jeho dosa-
vadní repertoár rozrostl o další písně, které 
vzbudily zájem, a staly se impulsem k jejich 
společnému účinkování. 

Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
Pátek 13. 1. od 16.30

Bohumil Dejmek: revoluční události 
v květnu 1945 v Bělé pod Bezdězem
U příležitosti 70. výročí konce 2. světové 
války vydalo Muzeum Podbezdězí auten-
tické vzpomínky učitele 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 Mladoboleslavska ve spolupráci 
se spolkem Pověstné báchorky vydalo je-
dinečný výběr pověstí a dalších zajímavých 
příběhů z bohaté rukopisné pozůstalosti J. 
E. Konopase. Zakoupit je můžete na po-
kladně Muzea Podbezdězí za 150 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

Charita
Česká Lípa

Z KULtURníHO dění 

spOLečensKá RUBRiKa

Muzeum Podbezdězí v lednu

tříkrálová sbírka podpoří svoz hendikepovaných dětí

Dne 28. 12. jsme si připomněli tře-
tí smutný rok, kdy nás opustila naše 
milovaná maminka, paní Anna 
Machová. 
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 6. 1. tomu bude dlouhých smut-
ných 11 let, kdy nás opustila naše 
milovaná maminka a  babička, paní 
Marie Prokopová.

A  dne 9. 2. tomu bude již sedm let, 
kdy nás opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček a  pradědeček, pan Břetislav 
Prokop.

S láskou vzpomínají dcera Jitka 
s manželem, Lucka a Petra vnučky s rodinami.

Dobrý člověk neumírá v  srdci těch, kteří ho 
milovali.

Dne 19. 1. uplyne již dlouhých 29 let, co zemřel 
můj drahý tatínek, pan František Dušička. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte prosím se mnou.

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene 
dcera Jarmila.

Jak tiše žila, tak tiše odešla. 

Dne 20. 1. uplyne již dlouhých 11 let, co zemře-
la moje drahá teta, paní Hana Hrubá. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte prosím se mnou. 

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene
 neteř Jarmila.

VZPoMÍnKY
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leden, začátek cesty
Šťastné vykročení do roku 2023 a dobrou 
cestu v osobním životě i na cestách.

Zveme vás: 
Sobotu 7. 1. - zájezd 
Nový Bydžov - muzeum hraček, s velkou 
výstavou betlémů. Ještě jsou volná místa.
Odjezd v 9 hod. od sportovní haly.

Přihlášky: e-mail turistibela@seznam.cz 
nebo známé telefonní číslo 720 584 360.

Vycházky do blízkého okolí – info: tu-
ristické stránky nebo nástěnky u  České 
brány, náměstí Textil p. Horáčková, zámek 
v průjezdu.

Pátek 3. 2. (pololetní prázdniny)
Tradiční jeskynní táborák v  Braniborské 
sluji. 
Sraz: v  10 hod na nádraží Staré Splavy 
po dojezdu vlaku. Výbava obvyklá: buřt, 
hrneček, hlt červeného vína, dobré boty 
a náladu sluníčkovou.

Těšíme se na setkání.
Horský vůdce

Vlastivědný oddíl tAJeMStVí, z. s.
Neseděli jsme s rukama v klíně

Ani v letošním roce jsme neseděli s rukama 
v klíně. Tradiční jarní brigáda na zrušeném 
hřbitově u farního kostela Povýšení svatého 
Kříže se konala 2. 4. 2022 ve třech lidech, ale 
stačilo to. Na další údržbě tohoto hřbitova se 
letos také (a to ve velké míře) podílel pan fa-
rář Škoda, naši lesáci a naše Technické služby. 
Velký pátek 15. 4. 2022, den, kdy jsme spolu 
s turisty z našeho oddílu vyjeli na skvost se-
verské renesance v Čechách, komplex zámků 
v  Benešově nad Ploučnicí. Zdejší (končící) 
pan kastelán je (dvorním) historikem Kin-
ských a pomohl nám s letošní výstavou Ma-
jitelé dětské manufaktury na zámku v  Bělé 
(právě z řad Kinských).
Model města Bělá (tak, jak vypadalo v roce 
1797) nám představila při jeho odhalení v IC 
s expozicemi na zámku v Bělé pod Bezdězem 
výtvarnice a zhotovitelka modelu paní Šárka 
Hnátová v sobotu 7. 5. 2022 (na námi připra-
vené a hrazené přednášce). Kromě vstupu na 
zámek v Benešově nad Ploučnicí jsme uhra-
dili vstupy ještě na další zámky a hrady: Jaro-
měřice nad Rokytnou a Pernštejn. 
Nezapomněli jsme ani na opravy hrobů vý-
znamných obyvatel a  rodáků z  Bělé pod 
Bezdězem. Vztyčen a upevněn byl povalený 
pomník děkana Bílého na zrušeném hřbitově 
u farního kostela Povýšení sv. Kříže (provedl 
kameník pan Bartoš z Kláštera Hradiště). Pa-
nem Bartošem byl také bezplatně proveden 
stavební průzkum a příprava k opravě hrobky 
lesmistra Vordnera na obecním hřbitově 
v Bělé pod Bezdězem. K její opravě by mohlo 
dojít v příštích letech. To vše bylo možné díky 
finanční pomoci Města Bělá pod Bezdězem 
a pochopení všech výše jmenovaných. Děku-
jeme.

Za TAJEMSTVÍ, z. s. 
Josef Müller, předseda

MuŽi Po PoDZiMní ČáSti BeZ
Ztráty BoDu

Muži, kteří hrají v  letošním ročníku regi-
onální soutěž, jsou po polovině soutěže 
v čele tabulky bez ztráty bodu. Do družstva 
mužů nám dorostla generace mladých od-
chovanců ročníků 1999–2001. Herně nás 
zvedli i příchozí zkušení hráči z Mladé Bo-
leslavi, kteří do loňské sezony hráli II. ligu 
mužů a  na tento soutěžní ročník se roz-
hodli nepřihlašovat žádnou soutěž. Ně-
kteří mladoboleslavští hráči ukončili čin-
nost a  zbylých pět nám na závěr kariéry 
přestoupilo do Bělé. Je to ideální mix zku-
šenosti a dravého mládí, kterému pod ve-
dením Pavla Stacha mladšího funguje „tý-
mová chemie“. Vedení oddílu i hráči mají 
ambice soutěž vyhrát a postoupit do II. ligy 
mužů. Herní prověrkou bude letošní roč-
ník tradičního turnaje mužů O pohár Má-
chova kraje, kterého se společně s  naším 
družstvem zúčastní druholigové týmy Měl-
ník, Česká Lípa, Ústí nad Labem, Jablonec 
a prvoligový Dvůr Králové. 

Program na leden
21. 1. turnaj přípravky – Atmos cup 23
28. 1. turnaj mužů – 69. ročník O pohár 
Máchova kraje

Stanislav Švec,
sekretář klubu

Ze spORtU a spOLKOvÉ činnOsti

tj soKoL BěLá HáZená

SpoleK tajeMStVí

     ZáVěr roKu Ve SVornoSti 
Během adventu si svět-
lušky zajely na zámek 
Sychrov, kterým je pro-
vedla čertice. Té po-
mohly odemknout 
brány pekla a  pak si 
ještě prošly adventní 
trhy na zámeckém ná-
dvoří.

Do nového roku přejí členové střediska 
všem svým příznivcům, přátelům a pod-
porovatelům v čele s vedením města Bělá 
pod Bezdězem jen vše dobré a  pevné 
zdraví.

Jerry

SKaut
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inZeRCe

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 

PF 2023

KULTURA ZAHŘÍVÁ  

na www.mkzbela.cz 

Další akce, výstavy, 
představení a koncerty najdete 
na webu a sociálních sítích.  
Tam najdete i podrobnosti  

o jejich konání.

fb.me/mkzbela.cz

Reprezentační ples města
Masopustní průvod městem
Čarodějnice
Poetický piknik
Zahájení zámecké sezony
Středověký jarmark
Loučení s prázdninami
Den památek & Posvícení
Tréglova Bělá, divadelní festival
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční jarmareček

11. 2.
18. 2. 
30. 4.
 1. 5.
 1. 5.
15. 7.
 1. 9.
10. 9.

3. 12. 
10. 12.  

KONCERTY * ZÁMECKÝ KLUBÍK


