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Finanční injekce pro zámek - společenská rubrika - ze sportu
Slovo úvodem trochu jinak…
Před námi je další ze zimních měsíců - měsíc únor. Ale v den, kdy píšu tyto řádky, pravá
bílá zima je v nedohlednu. Jedu do Prahy na
dlouho očekávané opakované výběrové řízení
na opravu Mělnické ulice. Právě tankuji na bělské pumpě a přitom počítám, jak velká bude asi
úspora za nákup pohonných hmot pro městskou dopravní a úklidovou techniku na základě
zvýhodněné ceny, kterou jsem dohodl s ředitelem firmy. Ještě mám čas, tak si čtu tentokrát ne
Ob-, ale TOPčasník, kde se také jako přes kopírák píše, jak vše dělám(e) špatně…
Při výjezdu z pumpy mně dnes více než panoramata Bezdězu padly do oka stavební stroje
pracující na nově vznikající komunikaci na
Vazačku. Ano, měla být již hotova, ale čekal
jsem na vhodný dotační program. Před nově
zrenovovanou kaplí Nejsvětější Trojice zatáčím
do opravené ulice Elišky Krásnohorské. Po těch
třiceti letech, během kterých byla opakovaně
rozkopávána, si komplexní opravu opravdu zasloužila.
V Máchově ulici dnes už učitelé nemusejí parkovat u vchodu do školy, protože mají k dispozici parkoviště za školou na bezpečném místě
pod okny ředitelny. U budovy „hasičárny“,
která dostala novou střechu a nová okna, si uvědomuji, jaké štěstí má naše město, když majetky
a životy obyvatel chrání nejen dobrovolný, ale
i profesionální hasičský záchranný sbor.
U sauny mi zatím chybí nové prostranství před
sokolovnou a pro město důstojná tržnice. Obojí
bude! A to návaznosti na již zmiňovanou Mělnickou.
K zatepleným a zrenovovaným budovám MŠ
ve Velenského ul. se v nejbližší době přistaví pavilon pro dalších 25 dětí a o prázdninách dojde
k vybavení vnitřních prostor školky novým nábytkem a moderními herními a učebními pomůckami. Vytápění objektů bude místo dvou
starých plynových kotlů nově zajišťovat ekologické tepelné čerpadlo. Vše s podporou dotací.
V Tyršově ulici již máte i vy, maminky s kočárky, plně k dispozici první úsek bezbariérového průchodu městem. Na tuto etapu budou
navazovat další úseky, které v budoucnu protnou celé město.

Pohled na lampy veřejného osvětlení mi říká, že
i ono prošlo inovací. Do nových vysokotlakých
sodíkových lamp, které jsme pořídili z finančních prostředků programu EFEKT, teče levnější elektřina vysoutěžená v e-aukci. Při průjezdu náměstím si vzpomenu, jaké komplikace
způsobila nám všem rekonstrukce parku. Ale
dnešní pohled za to stojí!
Zámek zářící do dálky novou střechou s pozlacenou makovicí, ve které jsou uloženy dokumenty historické i současné, mně připomene,
že interiér v jihozápadní části letos dostane novou tvář. Ta předurčí budoucí podobu zbylých
vnitřních prostor.
Až se na jaře na Výsluní zazelená a rozkvete alej
okrasných jabloní vysázená s finanční podporou boleslavské automobilky, snad se podaří
i utěsnit dno vyčištěného březinského rybníka,
a umožnit tak obyvatelům Březinky dívat se na
vodní hladinu zcela zaplněného rybníka.
Ano, ještě tu jsou ulice Česká, Fortenská, Bedězská, Valdštýnská, Ješkova…, městské byty,
školní družina, škola v Tyršově ul., koupaliště,
dětská hřiště, sportoviště, rybníky včetně toho
na Vrchbělé, aj. Vše bude potřeba dále zvelebovat. Je toho ještě hodně před námi!
Závěrem mi dovolte, abych vás pozval na blížící
se kulturní a společenské akce. Ve čtvrtek 27. 2.
v 17 h vyhlásíme ve sportovní hale vítěze ankety
„Sportovec roku 2013“, a to na základě vašich
hlasů, které jste svým kandidátům zaslali. První
březnový den se můžeme těšit na masopustní
průvod. Připravujeme i 2. ročník setkání Běláků
a jsem rád, že i díky této události jsme si my, Běláci z různých koutů ČR, o něco blíž.
Ing. Jaroslav Verner, starosta
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Ve Výstavním sále MKZ
„CO ČECH, TO MUZIKANT II.“
Prodlouženo do 13. 2.
Výstavní sál je otevřen
po – čt od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod.
6. 2.
Cestování jako fenomén
Zážitky z cest P. Blažka.
V Komorním sále MKZ od 17 hod.
Vstupné dobrovolné.
13. 2.
Kolektivizace v 50. letech v Podbezdězí
Přednáška Mgr. Michala Šimka
k problematice kolektivizace venkova
V muzeu od 17 hodin, vstupné 20 Kč.
15. 2.
Princezna na hrášku
Pohádka od 15 hod.
v Komorním sále MKZ.
Vstupné 30 Kč.
27. 2.
Vyhlášení ankety
Sportovec města Bělá p. B. 2013
ve sportovní hale od 17 hod.
28. 2.
Muzejní kavárna:
Folk – hudební a životní styl
V muzeu od 17 hodin, vstupné 20 Kč.
1. 3.
Masopust v Bělé
Průvod vychází ve 14 hod.
od budovy MKZ.
1. 3.
O měšci, botách a jablíčku
Pohádka od 15 a 16 hod.
v Komorním sále MKZ.

ulice E. Krásnohorské

Bližší informace na www.mkzbela.cz

z jednání RADY a zastupitelstva města
Z jednání
zastupitelstva města

Z jednání rady

Rada města Bělá pod Bezdězem se poprvé v roce
2014 sešla 13. ledna. V balíčku finančních záležitostí
kromě drobnějších záležitostí projednala a schválila
podmínky pro poskytování půjček z Fondu
rozvoje bydlení. Z majetkových záležitostí schválila
mj. spolupráci na zpracování žádosti o dotaci a dotační
management na realizaci projektu „Smíšená stezka pro
pěší a cyklisty Bělá p. B. – Vazačka“ a dále doporučila
zastupitelstvu města ke schválení:
- uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí;
- uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
z prostředků rozpočtu města Bělá pod Bezdězem
v roce 2013 na obnovu a restaurování objektů
v rámci Programu regenerace městských
památkových zón a městských památkových rezervací
ČR (Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem –
kostel Povýšení sv. Kříže: restaurování maleb střední
části stropu kostela a další související práce s celkovým
finančním objemem 287 000 Kč). Finanční podpora
státu činí 200 000 Kč, podíl vlastníka 29 000 Kč
a podíl města 58 000 Kč;
- uzavření smlouvy s Regionální radou regionu
soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace
a schválení spolufinancování projektu „Informační
centrum s expozicí na zámku Bělá pod Bezdězem“
z rozpočtu města.
Dále rada schválila uctění památky nedávno zesnulého
místního faráře Jana Nepomuka Jiřiště v podobě
pamětní desky na budově fary.

Fond rozvoje bydlení
Pro rok 2014 schválila Rada města Bělá pod Bezdězem nové podmínky pro poskytování půjček
z Fondu rozvoje bydlení. Půjčky je možné čerpat pro následující účely:
Účel půjčky
1. Obnova střechy (krytiny i konstrukce)
2. Oprava fasády vč. oplechování domu
3. Zateplení obvod. pláště domu
4. Zateplení se současnou opravou fasády vč. oplechování domu
5. Výměna kotle (ekologické topení)
6. Kompletní výměna oken domu nebo bytu
7. Vybudování kanalizační přípojky
8. Rekonstrukce výtahu v bytovém domě

Horní hranice v Kč
100 000,100 000,100 000,100 000,150 000,100 000,20 000,10 000,-

Žádat o poskytnutí půjčky je možné ve dvou termínech, a to v březnu a v červnu 2014. Pro získání
této půjčky je nutné mít dva ručitele, být vlastníkem dotčené nemovitosti na území města a mít
nabídku nebo rozpis nákladů na plánovanou investiční akci.
Bc. Ivana Linhartová, Finanční odbor MÚ

INVESTICE

ODPADY

Zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách
na dodavatele stavby „Stavební úpravy a přístavba
MŠ v Bělé pod Bezdězem“, přístavby nového pavilonu školky v ulici Velenského, bylo zahájeno koncem
loňského roku.
Výběrová komise zvolila na základě jediného hodnotícího kritéria – ceny –nejvhodnějšího uchazeče,
po nutných administrativních krocích se přistoupí
k podpisu smlouvy o dílo. Slavnostní poklepání kamene symbolizující zahájení stavby se uskuteční
12. 2. 2014 od 10h v prostorách MŠ. Tímto Vás na tuto
událost srdečně zveme.

V polovině měsíce ledna se občanům Bělé pod
Bezdězem dostal do schránek výměr platby za svoz
a likvidaci komunálního odpadu. Výše úhrady se
nezměnila, je stále 480,- Kč na osobu a rok a stejně
tak se nezměnila splatnost, která je opět do března.
I letos platí nabídka splátkového kalendáře pro ty,
kteří nemohou vydat celou částku najednou. Dohodu
o splátkách je možno uzavřít na Finančním odboru
MÚ do konce března 2014.
Bc. Ivana Linhartová
Finanční odbor MÚ

Úklidová a dopravní technika

Zastupitelstvo města se sešlo mimořádně

První jednání zastupitelstva města se mimořádně
uskutečnilo 16. ledna v 16 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu. Do programu byly zahrnuty jako
prioritní záležitosti přijetí dotace na vybudování
Informačního centra s expozicí na zámku Bělá pod
Bezdězem, schválení smlouvy o poskytnutí dotace
na kompostéry pro občany města a zvolení zástupce
zastupitelstva pro spolupráci na tvorbě nového
územního plánu města. Zastupitelé přijali oba návrhy
na přijetí dotací, spoluprací na územním plánu pověřili
Jitku Tošovskou, místostarostku města.

1. KIOTI CK22 S046152: M. Kašpar
2. KIOTI CK22 S045094: J. K. Nešpor
3. Multikar M27 3SA4078: M. Ruta
4. Multikar Fumo M30 4S9 0039: L. Peterka
5. Multikar sypač 4x4 MBA 45-49: M. Scheifler
6. Volkswagen 2SJ 0982: Z. Kreidl

Úklidová četa Technických služeb města Bělá
pod Bezdězem je připravena.
Pokud od nás budete něco potřebovat, volejte
na tel. č.: 602 273 566.

PODĚKOVÁNÍ
Začínáme druhý měsíc nového roku, a přesto bych
se chtěla vrátit do času předvánočního a touto cestou
poděkovat členům naší Jednotky dobrovolných hasičů,
kteří právě v tomto čase uspořádali sbírku hraček.
Tuto sbírku se rozhodli darovat Dětskému domovu
v Milovicích, kde žijí děti ve věku od jednoho roku do
šesti let. Přesně na Štědrý den dětem odvezli velkou

nadílku hraček, kterou nashromáždili. Radost byla
ohromná a s vedením tohoto zařízení se domluvili
na další spolupráci, která by měla pokračovat po celý
rok. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na této sbírce
podíleli, a udělali tak radost těmto dětem. Přeji naší
jednotce mnoho úspěchů a skvělých nápadů.
Další slova díků budou směřovat k panu Krejbichovi,
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který pro naše město v letošním prvním svátečním
dnu připravil velmi pěkný ohňostroj. Slova chvály
zazněla nejenom od našich spoluobčanů, ale i od hostů
našeho města, kteří navštívili naše město právě při této
příležitosti. Ještě jednou děkujeme a přejeme mnoho
takto povedených světelných efektů a budeme se těšit
na další akce.
Jitka Tošovská, místostarostka

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Projekt EU peníze základním školám v bělské škole

Projektem EU Peníze školám se rozumí finanční
pomoc základním školám, která má vést ke zlepšení
podmínek pro vzdělávání. MŠMT ČR čerpá tyto
finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.
Naše škola také podala žádost na čerpání peněz
s projektem Zkvalitnění výuky na základní škole
Bělá pod Bezdězem. Žádost byla přijata, škola získala
dotaci ve výši 2 250 029 Kč a od 1. 9. 2011 jsme začali

projekt řešit. Z ministerstvem nabídnutých témat
jsme si vybrali čtenářskou gramotnost, cizí jazyky,
matematiku, využívání informačních technologií
a přírodní vědy.
Sedmnáct učitelů po dva a půl roku trvání projektu
věnovalo velkou část svého volného času vytváření
inovativních vzdělávacích materiálů. Vytvořili,
doplnili metodickými návody a ověřili ve výuce 2040
několikastránkových elektronických materiálů, které
pomohou při výuce v naší škole.
Díky nemalé práci zapojených učitelů jsme
mohli školu také vybavit interaktivními tabulemi,
dataprojektory, z nichž některé jsou interaktivní,
notebooky, tiskárnami a dalšími učebními
pomůckami a výrazně jsme zlepšili podmínky pro
vzdělávání žáků.
PaedDr. Vlasta Dragounová
Projekt je financován Evropským sociálním fondem
(ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.

Šetrný spotřebitel

Dne 12. prosince 2013 se v naší základní škole uskutečnil
program pro žáky devátých ročníků nazvaný ,,Šetrný
spotřebitel“, který vedl Bc. Jan Cindr, zaměstnanec
Zahrady – Ekocentra DDM Mladá Boleslav. Všichni
žáci se zapojili do programu, který trval tři vyučovací
hodiny. Zábavnou formou se dozvěděli, jak a proč
je důležitá recyklace obalů různých výrobků, proč
kontrolovat složení potravin a to, že se mnoho věcí dá
používat znovu a znovu. Po malé soutěži byli všichni
seznámeni s cestou každé věci od jejího vzniku až do
doby, kdy ji použijeme.
Deváťákům se program velice líbil a jistě si z něho
odnesli mnoho poznatků do budoucna.
Tereza Velecká, IX. B

YOUNG DEMOSTHENES
V pátek 10. 1. 2014 se 15 žáků z 6. až 9. tříd bělské
školy proměnilo v řečníky. Ve školním klubu se totiž
konalo školní kolo prestižní mezinárodní soutěže
v řečnickém umění YOUNG DEMOSTHENES.
Tato soutěž má dlouholetou tradici. Za cíl si
klade porovnání verbálních a neverbálních
komunikačních dovedností žáků II. stupně ZŠ
a víceletých gymnázií a studentů všech SŠ
s maturitou.
Bělští žáci si své 1–2minutové monology na
libovolné téma připravili opravdu znamenitě. Pro
porotu složenou z učitelek českého jazyka bylo
velmi obtížné vybrat jen 3 nejlepší z každé kategorie.
Nakonec se rozhodlo takto:
V 1. kategorii vyhrála Kristýna Bláhová ze třídy 6. A,

která předvedla výborný výkon se svým příspěvkem
„Země jako ementál“. Druhé místo obsadila Lucie
Králová ze stejné třídy, na 3. místě se umístila
Natálie Czepielová ze 7. B.
Vítězkou 2. kategorie se stala Eliška Trojáková z 9. B,
která skvěle hovořila na téma „Umění komunikace“.
Druhé místo pak patřilo Anně Coufalové z 8. A a na
3. místě skončila Kateřina Robovská z 9. B.
Všichni zúčastnění žáci si zaslouží velkou pochvalu
za předvedené výkony a také za statečnost, s kterou
se do řečnického klání pustili. Závěrem je třeba
zdůraznit, že obě vítězky budou Základní školu
Bělá pod Bezdězem reprezentovat v regionálním
kole soutěže. Držme jim proto palce!
Mgr. Libuše Coufalová

Pěstební opatření zima 2014 v Bělé pod Bezdězem
Nastal zimní čas, a s tím se pojí také období
vegetačního klidu, kdy je možno kácet stromy
a provádět zdravotní probírky zapojených
porostů.
V létě roku 2013 vydalo Ministerstvo životního
prostředí ČR novou vyhlášku týkající se kácení
dřevin na soukromých pozemcích. Pokud se
jedná o objekt s číslem popisným, stavebně
oplocen (rodinný dům s plotem bránícím
volnému přístupu na pozemek), lze dřeviny
kácet bez povolení. Tedy dřeviny o obvodu
kmene 80 cm a více, měřeného ve výšce 130 cm
nad zemí. Pokud však pozemek není oplocen,
nebo se jedná o např. objekt určený k rekreaci
(evidenční číslo), je nutné u uvedeného rozměru
získat povolení věcně a místně příslušného
úřadu (MěÚ Bělá pod Bezdězem, odbor rozvoje
a majetku města, oddělení životního prostředí).

Vzhledem k již zmíněnému období vegetačního
klidu provádí město Bělá pod Bezdězem nutné
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zdravotní probírky zapojených porostů v lokalitě
Zámek Bělá pod Bezdězem, kde je postupováno
dle projektu „Návrh stabilizačních a pěstebních
opatření Zámek Bělá pod Bezdězem“. Dále
budou provedena nezbytná pěstební opatření
v lokalitě Horka u sochy K. H. Máchy. Bude se
jednat především o skácení stromů o obvodu
kmene menšího než 80 cm. Byly vybráni
a označeni jedinci, jejichž vývoj je v dané lokalitě
dále neperspektivní. Bude zde také provedeno
vyčištění náletových podrostů.
Dále budou u vybraných vzrostlých dřevin
v katastru Bělá pod Bezdězem provedeny
zdravotně bezpečnostní řezy.
Dřeviny jsou součástí životního prostředí
každého z nás, pečovat o ně je nebytně nutné
z hlediska jejich zdravotního stavu a provozní
bezpečnosti.
V. Blažková, DiS., referent ŽP

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Zámek dostal další finanční injekci

toaletní věž
Bělský zámek je již více než 6 let postupně
opravován – nová střecha a půdní prostory,
spojovací chodba u kaple i samotný prostor
kaple sv. Josefa byly realizovány pod
taktovkou Správy majetku města – a oživován
– Městská expozice Máchův kraj v 2. patře,
Nález svatyně Černoboha ve sklepě, obrazová
galerie majitelů panství v opravené spojovací
chodbě či na příští rok připravená expozice
v toaletní věži severního křídla zámku
mapující vývoj toalet v regionu s přihlédnutím
k intimní hygieně – které připravovala
a připravují Městská kulturní zařízení ve
spolupráci s dalšími odbornými pracovišti
z celé ČR: Městská kulturní zařízení Doksy,
PhDr. Renata Mauserová, NPÚ pracoviště
Zámek Mnichovo Hradiště, paní Švábová,
Duchcov, Muzeum Česká Lípa, Muzeum
Mladoboleslavska, Muzeum nočníků Praha,
Národní archiv, Státní oblastní archiv
Praha, Doc. Gabriel, PhDr. J. Waldhauser,
PhDr. K. Křížová, F. Pešán a další.
Přesto jsme všichni cítili, že pro návštěvníky
je třeba většího pokroku, výrazné změny.
Ovšem prostředky města, zvláště finanční,
jsou limitované velikostí Bělé pod Bezdězem.
To je bohužel fakt. Díky Bohu a naší společné
připravenosti (rozumějme připravenosti
města a všech, kdo se na projektu revitalizace
zámku podíleli) se na sklonku loňského roku
podařila věc radostná, přinášející naději
a posun všech městských aktivit na zámku
směrem k realizaci záměru, který byl schválen
minulým i současným zastupitelstvem – tedy
výrazně rozšířit kulturní aktivity na zámku,
a tím přispět k navrácení zámku centru města.
Jistě se ptáte, co se stalo tak zásadního
– i na Městský úřad pamatoval Ježíšek a dorazil
hodinku před odchodem na vánoční volné dny

svatyně Černoboha - expozice
ve sklepních prostorách zámku

expozice Loutky

expozice Půda
v podobě e-mailu o schválení dotace na I. etapu
revitalizace bělského zámku. Poskytovatelem
dotace je Regionální operační program
Střední Čechy a zdrojem dotace Evropský fond
pro regionální rozvoj, tedy fond Evropské unie.
Tento finanční partner, který již spolufinancoval
obě etapy revitalizace náměstí, nyní k dotaci
na komunikaci na Vazačku a na přístavbu
MŠ přidává další dotaci v předpokládané výši
9,1 mil. Kč právě na zámek.
Celkové rozpočtované náklady projektu
jsou předpokládány ve výši téměř 12 mil.
Kč, dotace bude činit 80% ze skutečně
vynaložených uznatelných nákladů. V rámci
I. etapy rekonstrukce zámku dojde k opravám
prvního podzemního a prvního nadzemního
podlaží západního křídla vpravo od vstupní
brány, kde vzniknou prostory pro informační
centrum, několik expozic a toalety pro turisty
a návštěvníky zámku. Veškeré práce budou
prováděny s ohledem na historickou hodnotu
bělského zámku.
V současné chvíli pracujeme na administrativních záležitostech projektu (smlouva
s ROPem, zadávací řízení na dodavatele
stavby apod.). Fyzická realizace projektu
je plánována na období duben – říjen
letošního roku.

Nyní nám dovolte, abychom vás seznámili
s náplní jednotlivých prostor a expozic. V přízemí
z průjezdu zámku vstoupíte do Informačního
centra, které bude otevřeno celoročně a které
bude vstupem do dalších expozic: v přízemí
zámecká expozice hospodářských prostor
zámku a manufaktury – kuchyně, jídelna
pracovníků manufaktury, samotná dílna
manufaktury a pracovna představeného mistra.
Sklepy budou věnovány z části vývoji
archeologie a významným lokalitám v regionu,
historii vztahu města a hradu na Bezdězi. Tady
bude umístěn velký prostorový model města
Bělá pod Bezdězem osvětlený tak, abychom
simulovali různé fáze denního osvětlení
a nálady; zde přivítá návštěvníky postava Berky
z Dubé. Poslední podzemní část bude věnována
chodbě na Bezdězu a tématům s tím spojeným
(Smetana, Krásnohorská, opera Hubička apod.)
a exkurzi bělským podzemím.
Všechny expozice budou vystavěny tak,
abychom mohli připravit řadu programů pro
školy i pro rodiče s dětmi, kam bychom chtěli
směřovat hlavní segment návštěvnosti. Ještě
nás čeká dost práce a řada úkolů, tak abychom
mohli v roce 2015 zahájit sezonu v novém, ale
už dnes si myslím, že se máte na co těšit.
Petr Matoušek, ředitel MKZ
a Ing. Jana Vltavská, odbor RaMM

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
V KOMORNÍM SÁLE MKZ UVIDÍTE
PRINCEZNA NA HRÁŠKU,
Divadlo Ančí
a Fančí Praha
15. února
od 15 hodin
Loutkoherecké představení na motivy klasické
pohádky H. CH. Andersena o tom, jak se vybírá
pravá princezna.

O MĚŠCI, BOTÁCH A JABLÍČKU,
DS Tyl Čelákovice
1. března od 15 a 16 hodin
Svět se s námi točí a my si na něm hrajem´.
Co uvidí vaše oči, to i nám je tajem.

Středa:
8.00 – 11.45
Hernička pro nejmenší děti
13.00 – 16.00
Šikulky - VV ateliér pro děti ze ZŠ
Předškoláci, školáci a záškoláci:
Že by měšec, jablíčko a boty byly kouzelné?
Přijďte se kouknout, na legraci!
Jak to všechno asi dopadne…
To i nám je záhadné.
Divadelní soubor Tyl z Čelákovic přiveze do
Komorního sálu jarní pohádku k masopustu. Pro
loňský velký zájem o pohádku jsme se domluvili se
souborem na dvou představeních: první, jak jsou
naši diváci již zvyklí, od 15 hodin, druhé začne
o hodinu později, tedy v 16 hodin.
Vstupenky je možné rezervovat na našich
stránkách: www.mkzbela.cz, nebo osobně
v Knihovně Vladimíra Holana. Vstupné je opět
jednotné, 30 Kč.

Nový koutek pro čtenáře

Čtvrtek:
13.00 – 16.00
Šikulky – VV ateliér pro děti MŠ
18.30 – 19.30
Angličtina pro dospělé-pokročilí
Pátek
8.00 – 13.00
Hernička pro nejmenší děti
NĚCO NAVÍC:
Masopustní výtvarná dílna
- výroba masek a kostýmů
na masopustní průvod
- termín po dohodě

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
PŮJDE BĚLOU

Je to tak, dokonce i do Knihovny Vladimíra Holana
dorazil dárek pro všechny čtenáře. Nově upravený
foyer mezi dětským a dospělým oddělením bude
sloužit k příjemnému posezení čtenářů u denního
tisku či knih z příruční knihovny. Posezení si můžete
zpříjemnit u šálku dobré kávy nebo čaje. Prozatím si
nápoje zakoupíte v knihovně a následně vám budou
doručeny na váš stolek. Pokud vás tato možnost zaujme
a bude dostatečné množství návštěvníků, uvažujeme
o možnosti umístění nápojového automatu některého
z provozovatelů. Nezbývá, než si vybrat svůj denní
tisk, periodikum či knihu a posadit se do příjemného
prostředí čítárny.
Hezké počtení a příjemné chvíle
vám přejí pracovníci MKZ.

Veselý rej masopustních masek půjde Bělou v sobotu
1. března. Ve 14 hodin vyrazí od Městských kulturních
zařízení, u Městského úřadu si vyžádá povolení
průchodu městem a bude pokračovat k České bráně,
přes parkoviště ATMOS k Základní škole v Máchově
ulici, kde nás uvítají žáci a učitelé. Co na nás chystají
v letošním roce, si nechávají pro sebe, ale určitě se
máme na co těšit.
U hasičské zbrojnice se masky pozdraví se „strážci
živlů“ a poté se celý průvod vrátí na Masarykovo
náměstí. Kdo bude mít chuť, může navštívit se svými
ratolestmi pohádku v Komorním sále MKZ, a to buď
v 15, nebo v 16 hodin. Lístky je možné rezervovat
předem na www.mkzbela.cz, nebo v Knihovně
V. Holana.
-SG-

MUZEUM V ÚNORU 2014

www.muzeumbela.cz, www.facebook.com/muzeumbela, muzeumbela@gmail.com

Kolektivizace v 50. letech v Podbezdězí
čtvrtek 13. února od 17 hodin, vstupné 20 Kč
Přednáška Mgr. Michala Šimka vztahující se k problematizace kolektivizace venkova, která probíhala v 50.
letech 20. století a významně se dotkla i obcí v Podbezdězí. Přednáška se koná v Muzeu v Bělé pod Bezdězem ve čtvrtek 13. února od 17 hodin. Vstupné 20 Kč.

KAŠTAN
RODIČOVSKÉ CENTRUM
ÚNOR 2014

Muzejní kavárna: Folk – hudební a životní styl
pátek 28. února od 17 hodin, vstupné 20 Kč
V prostředí stylizované Muzejní kavárny se nad tématem folku a s ním spojeném hudebním a životním
stylu 60. a 70. let 20. století setkáme s oblíbeným moderátorem Country radia Milošem Kellerem v pátek
28. února v 17 hodin.

5

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKY

Začátkem roku zastihla bělské rybáře velmi smutná zpráva.
Navždy nás opustil zakládající člen místní organizace, dlouholetý člen rybářské stráže a zástupce hospodáře,
přítel Zdeněk Jirdásek. Celý svůj život zasvětil obětavé práci
v místní organizaci a byl pro ni velkým přínosem. Za to mu
patří velké a upřímné poděkování.
Nikdy nezapomeneme.
„Dny plynou jako tiché řeky proud, jen vzpomínka v srdci
trvá a nedá se zapomenout“
Dne 2. 2. 2014 uplyne již 10 let, co zemřel náš drahý tatínek,
dědeček pan Vincenc Husák z Bělé p.B. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte prosím s námi.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene
dcera Míla s rodinou a syn Hynek s rodinou
„Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš“
Dne 5. 2. 2014 tomu bude rok, co nás navždy opustila milovaná manželka, maminka a babička, paní Yvona
Bittnerová. Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manžel a děti s rodinami.
Dne 6. února to budou již tři roky, co nás navždy opustila naše milovaná manželka a maminka, paní Hana Janurová. Stále vzpomínají
manžel, dcera a synové s rodinami.
Dne 18. února uplynou čtyři roky od doby, kdy nás opustil
pan Alexej Kočí.
Stále vzpomínají Dana, děti, sourozenci.

PODĚKOVÁNÍ

GRATULACE

Děkuji za milé přání a dárek zástupkyni
MÚ paní Jitce Tošovské a též Klubu zahrádkářů
Bělá p. B. k mému životnímu jubileu.
Emilie Hančová
Chtěl bych touto cestou poděkovat
Svazu zdravotně postižených,
hlavně paní Haně Novákové za milé blahopřání
k mým kulatým narozeninám.
Děkuji. S. Antonín
Chtěl bych touto formou ještě veřejně poděkovat
představitelům města za gratulaci, dárek
a především pozornost, kterou věnovali
92. narozeninám mé mamky,
paní Jarmily Ježkové.
Děkuji. Vladimír Ježek
Děkuji místostarostce paní Tošovské, ZP Škoda,
Klubu zahrádkářů a Svazu zdravotně postižených za milou návštěvu, blahopřání a dárky
k mým 80. narozeninám.
Stanislav Průšek
Výbor zdravotně postižených srdečně děkuje
panu Pavlu Žižkovi za vstřícnost a ochotu
při dopravě našich členek
na vánoční posezení.

Dne 1. 2. oslavil pan Zdeněk
Štěpánek krásné 90. narozeniny.
Přejeme mu pevné zdraví, hodně
štěstí a aby se ještě dlouho těšil
z vnoučat a pravnoučat.
Rodina Kubíčkova a Štěpánkova
Page 1/1

GRATULACE

Dne 7. 2. 2014 se dožívá
naše milá maminka, babička a prababička,
paní Libuše Černohubová
významného životního jubilea.
Do dalších let jí přejeme moc zdravíčka,
štěstí a pohody.
Dcera Líba s rodinou, dcera Míla s rodinou
a dcera Hana s rodinou
Skromné laudatio pro velkého člověka, kterým byl pan
děkan Jan Nepomuk Jiřiště. Nebylo mu zatěžko najít
si čas a zajet do obce Blatce, kde na přání majitelů vysvětil zvoničku.
Pane děkane, nikdy na Vás nelze zapomenout, ostáváme s hlubokou úctou Vaši semper fideles (stále věrní)
RNDr. Vilma Itzeová
Doc. MVDr. Lubomír Itze, CSc.

VZPOMÍNKA
Předem musím avizovat neochotu smířit se s tím, že
budu následující řádky psát v čase minulém. Přestože
jsem si P. Jana nesmírně vážil jako kněze, byl pro mě
především nejvzácnějším přítelem.

kterými uměl zacházet jako nikdo jiný. Proto věřím, že
jeho památka nemůže být zapomenuta. Nesmím opomenout jeho přínos naší historii ať už opravou některé
z množství památek, anebo krásným povídáním.

Vždy jsem se obdivoval jeho skromnosti, která společně s každým vyřknutým slovem dávala o to víc
najevo jeho jedinečnou genialitu. Byl to člověk, který
rozdával lásku, radost a naději. Měl mnoho darů, se

Spoustu jsem se toho od pana faráře naučil a mrzí mě,
že mu za všechno už nikdy nemůžu osobně poděkovat. Strašně moc mi chybí...
Jan Sýkora, zastupitel

VZPOMÍNKA NA P. JANA NEPOMUKA JIŘIŠTĚ - Monika Šeráková Kipeťová
Největším darem P. Jana
bylo slovo. Správné slovo
ve správné chvíli, což
jsme téměř bez dechu sledovali při každém kázání
a zároveň se divili, jak dokáže přiblížit nám, obyčejným lidem, vznešená
slova Písma. Dokázal
propojovat různá témata, odlehčit náročnou teologii vtípkem o své osobě. Jeho smysl pro humor
dokládá i přezdívka Windows = obec Okna.
Dále měl neuvěřitelnou schopnost přitahovat a nadchnout pro společnou věc lidi tzv. nevěřící, tedy
hledající, pochybující. Proudily za ním zástupy lidí
zoufalých, hledajících útěchu.
Neváhal si zjistit či ověřit potřebné údaje, které pak
citoval zpaměti, až udivení posluchači přirovnávali
otce Jana k chodící encyklopedii. Jeho vzdělání
v oblasti dějin, teologie, humanitních věd bylo

ohromující (získal i cenu za nejlepší absolventskou
práci z teologie), jeho znalost historických postav,
památek byla záviděníhodná.
O jeho širokém záběru svědčí nesčíslné množství
článků, přednášek, kázání. Psal často o litoměřické
diecézi, a protože si brzy Bělou i okolí zamiloval,
ovládl bělské dějiny tak dokonale, že i mnozí rodáci díky P. Janovi důkladně poznávali „svůj“ kraj
pod Bezdězem.
S neuvěřitelným nasazením dokázal během třinácti let opravit řadu církevních památek: kostelů,
kaplí, Božích muk, obnovil dávné tradice – polední
zvonění kostelních zvonů, tzv. božítělový průvod
ve Vísce, slavení poutí v okolních vsích (Dolní
Krupá, Bořejov atd.).
Nevíme, jakým zázrakem našel ochotné spolupracovníky a shromáždil potřebné množství peněz.
Měl nádherný hlas, miloval hudbu, a dokonce
se sám naučil hrát na varhany. Při akcích typu
Den otevřených dveří památek či Noc kostelů
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návštěvníky bělského farního kostela uchvacoval
varhanními improvizacemi.
Kromě řady funkcí byl členem kulturní komise
města Bělá, spolupracoval s řadou institucí, např.
s bělským muzeem, kam se mu loni podařilo umístit středověký originál bělské Piety (z farního kostela Povýšení sv. Kříže), který se nacházel řadu let
mimo Bělou.
Ke každému člověku se choval jako k sobě rovnému, s úctou, s trpělivostí, se zájmem. Byl to
člověk modlitby, hluboce věřící, ponořený do úcty
k Panně Marii a z ní čerpající sílu.
Zvládal tolik funkcí, stíhal tolik věcí, že si to nikdo z nás neumí představit. A i když se říká, že
každý je nahraditelný, dovolím si v případě P. Jana
Nepomuka nesouhlasit.
Tichá vzpomínka nedožitých 40. narozenin P. Jana
Nepomuka se uskuteční ve čtvrtek 6. 2. od 16.30
v zámecké kapli.

SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST
20 let Spolku amatérských cyklistů - 2. část - Současnost
Činnost SAC je zaměřena především
na závodění, ale na
své si přijdou i zájemci o cyklovýlety.
Navštívili jsme např.
nejsevernější místo
ČR, nejníže položené
místo, jezdíme po
horách, vyjeli jsme
i na Sněžku…
Závody jsme zpočátku pořádali v menším mě- Ještě bych ráda zmínila dva největší současné
řítku, postupně jsme získávali cenné zkuše- úspěchy členů SAC. Milan Jílek úspěšně abnosti, až jsme si troufli i na uspořádání velké solvoval již podruhé závod v extrémních podsilniční časovky jednotlivců pro Unii amatér- mínkách „1000 miles“. Jedná se o závod, kdy
ských cyklistů (UAC). Tato časovka se stala účastník ujede na kole 1000 mil napříč Českou
již tradicí, za každoroční podpory města Bělá a Slovenskou republikou v terénu za pomoci
p. B. jsme v letošním roce uspořádali již její GPS navigace jen s tím, co si veze s sebou.
14. ročník. Pravidelně se jí vždy na jaře účastní Zajímavosti o tomto závodu by rozhodně vycca 150 lidí nejen zblízka, ale i ze vzdáleněj- daly na další článek. Druhým výrazným úspěších koutů ČR, např. z Kladna, Slaného, Prahy chem je vítězství v mistrovském závodě Michala
a dalších. Dvakrát se dokonce tato časovka Vilda, který se tímto stal mistrem ČR SAC pro
s názvem Bělská vteřina konala jako mistrovství rok 2013.
Středočeského kraje UAC.
Závěrem bych chtěla pozvat všechny, kdo mají
Dalšími zajímavými velkými závody, které rádi jízdu na kole, aby si přišli s námi zazávopořádá SAC, jsou zimní orientační závody dit. A kdo nerad závodí, může zkusit cykloPojizerská bludička a Březinský bahňák, kde si turistickou vyjížďku po zajímavých místech
borci z řad zkušených „orienťáků“ i závodníci, našeho okolí. Vítáni jsou všichni. Podrobnosti
kteří jedou závod s mapou poprvé, měří síly o činnosti klubu a pořádaných akcích najdete
v zimě, na sněhu, ledu, blátě… Zážitky jsou na www.sacbela.cz.
skutečně nezapomenutelné.
za SAC Helena Vildová
sobota 8. 2. 2014 - sokolovna Bělá p. B.

Program
házenkářů
na únor 2014
Ml. dorost:
so 22. 2. Loko Č. Budějovice – 15 hodin
Muži:
ne 23. 2. AŠ Ml. Boleslav – 17 hodin
Turnaje:
2. 2. turnaj mini a přípravky
23. 2. turnaj st. žáků
2. 3. turnaj ml. žáků

sobota 8. 2. 2014
HUDBA : KONTAKT
Vstupenka: sokolovna
180 Kč
tombola - občerstvení
Bělá p. B.
HUDBA: KONTAKT
Vstupenka: 180 Kč
tombola - občerstvení

Vyhlášení ankety Sportovec roku města Bělá pod Bezdězem 2013

O. S. Tajemství
Oddíl turistiky TPD

Turistika v měsíci únoru

Sobota 1. 2. tradiční jeskynní táborák v Braniborce,
sraz krátce před 9 h, nádraží
St. Splavy
ZVEME VÁS:
Město Bělá pod Bezdězem a OS
Tajemství, oddíl TPD Vás zvou na besedu CESTOVÁNÍ JAKO FENOMÉN
ve čtvrtek 6. 2. v Komorním sále MKZ
od 17 hod. Cestovatel L. Bezděk promítne
snímky ze svých cest, zároveň představí
svoji novou expedici – je nadšeným propagátorem klukovského snu = nože „rybička“, které se vyrábějí v Mikovu. Vstupné
dobrovolné.

Pátek 14. 2. schůze turistů na základně
od 17 hodin – jarní akce!
Sobota 22. 2. zájezd: údolí Sýkornice, vodo-,
ledo-, blátopády podle počasí, údolí Zlatnice
– křížová cesta, cca 10 km. Též navštívíme v Nové
Pace Klenotnici drahých kamenů. Občerstvení
u Myšáka Borovnice.
Odjíždíme od kapličky v 7.45 – účastníci z Doks
přijedou busem Zlatovánek, odj. z Doks v 7.20.
Návrat: po17. hodině. Cena: 150 Kč, přihlášky
na známém čísle nebo mailu TPD.
Těšíme se na setkání, přijďte se toulat, dobré
boty jsou základ.
Horský vůdce
Jeseníky, připravte se na zážitky 2014!

Slavnostní vyhlášení proběhne
ve sportovní hale
v Bělé pod Bezdězem
27. 2. 2014 v 17 hodin.
Program uvádí
sportovní komentátor
Pavel Petr.
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6. 8. – 10. 8. 2014
Místa spatřená:
Jablonné n. O., muzeum řemesel Letohrad,
Ramzovské sedlo – Obří skály, rašeliniště Skřítek
Údolí Černé Opavy, Rešovské vodopády, Račí
údolí
Vaše výzva – Králický Sněžník a okolí
Červenohorské sedlo – Vysoký vodopád a jiné,
V. Losiny – relax
Přijďte se toulat.
Horský vůdce

INZERCE

OSOBNÍ BANKROT
Je řešením i pro Vás?

ANO
mám pravidelný příjem
jsem bezúhonný(á) pro oddlužení
za 5 let uhradím alespoň 30% svých závazků

3. - 23. 2.
2014
otevřeno denně

1

Zdarma posoudíme, zda je pro Vás
právě oddlužení tím nejvhodnějším řešením.

2

Dle Vašich údajů vyhodnotíme,
zda splňujete podmínky pro schválení oddlužení.

3

Zpracujeme Vám kompletní
insolvenční návrh spojený
s návrhem na oddlužení.

4

Zastavíme nařízenou exekuci.

+ Vše ve spolupráci s insolvenčním
správcem zapsaným v Seznamu
Insolvenčních správců MSp ČR.

OBČANSKÁ PORADNA
PRO ODDLUŽENÍ
případě zájmu volejte či napište SMS,
obratem se Vám ozveme.

Helena HAU
odborný konzultant
+420 725 293 998
helena.hau@seznam.cz
Česká Lípa, Sokolská 266
470 01 ČESKÁ LÍPA
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Jitka Tošovská, P. Matoušek, S. Grosová; e-mail: zpravodaj@mubela.cz. Inzerci přijímáme na tel. č. 326 700 911, uzávěrka vždy 15. v měsíci. Náklad: 2000 ks,
ročník 38, tisk: Perfecta print, s.r.o. Ml. Boleslav. Zpravodaj na internetu: www.mubela.cz, www.mkzbela.cz
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