
z jednání rady a zastupitelstva - ze základní a mateřské školy 
společenská rubrika - ze sportu - HlasovaCí lístek pro sportovCe roku

LEDEN
01/2014
38. ročník

Ve Výstavním sále MKZ 
„CO ČECH, TO MUZIKANT II.“ 

do 30. 1. 2014
Výstavní sál je otevřen 

po – čt od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod. 

18. 1. 
Reprezentační ples města 

Bělá pod Bezdězem 
v sokolovně od 20 hod. Vstupné 150 Kč. 

Předprodej v Knihovně V. Holana

25. 1.
O třech sněhulácích 

Pohádka od 15 hod. v Komorním sále MKZ.
Vstupné 30 Kč

Bližší informace na www.mkzbela.cz

dovolte nám, abychom vás touto cestou 
pozdravili na prahu nového kalendářního 
roku, roku 2014. Věříme, že jste si vá-
noční svátky dosyta vychutnali v příjemné  
a klidné atmosféře, dostatečně si odpoči-
nuli a načerpali nové síly, ať už před te-
levizní obrazovkou při sledování pohádek 
a filmů, nebo aktivní formou při procház-
kách či provozováním zimních sportů.  
Letošní rok si příliv nové energie bude 
jistě žádat.
Díky schválenému rozpočtu budou pokra-
čovat již započaté práce ve městě a budou 
realizovány i investice nové. Dojde tak ke 
zlepšení podmínek pro život bělských ob-
čanů. Jmenujme například dokončování 
komunikace na Vazačku, na kterou bude 
navazovat projekt Středočeského kraje – 
výstavba kruhového objezdu. Tímto bude 

napojena nová komunikace na krajskou 
silnici II/276. Neméně významnou akcí 
bude výstavba pavilonu mateřské školy  
s kapacitou 25 míst.
Rádi bychom vás také pozvali na 11. re-
prezentační ples města, který se bude ko-
nat v sobotu 18. 1. 2014 v místní sokolovně  
a sportovní hale. Tento brzký termín je zá-
měrný – chtěli bychom, aby tento ples za-
hajoval bohatou plesovou sezonu města.  
K tanci a poslechu zahraje skupina Fefe-
ron, ve sportovní hale bude znít repro-
dukovaná hudba v podání DJ Bocelliho.  
Zajištěno je i občerstvení.
Do nového roku vám přejeme zdraví, 
štěstí a hodně úspěchů v osobním i pra-
covním životě.

Ing. Jaroslav Verner, starosta
Jitka Tošovská, místostarostka

Vážení spoluobčané,
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z jednání rady a zastupitelstva města

V úterý 10. 12. 2013 se v Základní škole Mnichovo 
Hradiště, Studentská 895, uskutečnil již 17. ročník 
soutěže ve skoku vysokém MH laťka 2013. Bělskou 
školu reprezentovalo 7 atletů, 3 dívky a 4 chlapci. 
Všichni předvedli výborné výkony, a vybojovali tak 
ve svých kategoriích tři 1. místa a jedno 2. místo.
Na prvních místech skončili Anna 
Roztočilová (7. A) výkonem 135 cm  
a Jakub Friedrich (7. B), který skočil 145 cm. 
Ve své kategorii zvítězila též Eva Šovarová  
(9. A), která překonala laťku ve výšce 130 cm. 
Lukáš Šoóš (9. B) obsadil 2. místo výkonem  
155 cm. Dopravu našich účastníků soutěže zajistily 
TS města Bělá pod Bezdězem. Všem soutěžícím 
patří poděkování za vzornou reprezentaci školy  
a města Bělá pod Bezdězem.

Jakub Tošovský

Čertovský rej
Učitelky čtvrtých a pátých tříd uspořádaly i letos pro 
své žáky tvořivý den plný soutěží nazvaný Čertovský 
rej. Děti se dne 5. 12. 2013 zásluhou svých rodičů, 
kteří pomohli s vytvořením kostýmů, proměnily  
v malé čertíky, čertice, andílky i Mikuláše a prostory 
přístavby naší školy se změnily ve veselé peklo. 
Všichni účastníci zažili spoustu legrace, která 
vyvrcholila kolem poledne.
Žáky totiž ve třídách navštívili jejich starší spolužáci 
z devátého ročníku, kteří byli také přestrojeni za 
Mikuláše, čerty a anděly a pro děti přichystali 
hezkou podívanou doprovázenou řinčením řetězů, 
blekotáním, strašením a černěním (zdobením) 
dětských tváří. Překvapené děti se nejprve trošku 
bály, ale pak někteří malí hrdinové dokázali podat 
i tomu nejošklivějšímu čertovi ruku. Každý ze 
statečných žáčků dostal nakonec sladkou odměnu. 
Při tom se zpívaly písničky, recitovaly básničky 
a nechyběly sliby, že už budou všichni po celý 
rok jenom moc hodní. Žáčci odcházeli ze školy 
„čertovsky“ spokojeni a příjemně naladěni. 

Mgr. Pavla Dvořáková

Kouzlo poezie
Pondělním dopolednem 25. listopadu 2013 zněly 
bělskou školou v rámci programu „Kouzlo poezie“ 
verše. Mezi žáky zavítal Jaroslav Brendl, recitátor, 
herec a moderátor, člen divadelního spolku Vojan 
z Libice nad Cidlinou. Jaroslav Brendl hraje 
nejen divadlo, ale věnuje se především poezii. Se 
svým programem seznamuje s poezií a krásou 
českého jazyka jak žáky základních škol, tak  
i dospělé posluchače. Jeho cílem je ukázat poezii ve 
srozumitelném světle a povzbudit zájem o ni.
Žáci 6. – 9. ročníků měli možnost ve třech 
60minutových blocích vyslechnout verše 
významných českých i světových básníků. Uvědomili 
si při tom, jak působivý může být umělecký přednes, 
jak bohatý je český jazyk, jak blízká jim mohou být 
slova básníka. Projevilo se to i v soutěži, ve které 
doplňovali chybějící rýmy a hledali skryté taje 
veršů. Tři vítězné třídy byly za své úsilí odměněny 
kyticemi překrásných růží. Doufáme, že stejně 
příjemný prožitek si nenechají ujít zájemci, kteří se 
v lednu příštího roku zúčastní školního kola recitační 
soutěže. Mgr. Zdeňka Poláková

MH laťka 2013

oHlédnutí za rokem 2013

ZáKlAdNí A MATEřsKá šKOlA

Na jednání zastupitelstva města dne 11. 12. 2013 byl 
projednán a schválen rozpočet na rok 2014. Příjmy 
jsou odhadovány a plánovány ve výši 75,658.440 Kč, 
naproti tomu jsou postaveny plánované výdaje. Běžné 
výdaje jsou ve výši 71,522.660 Kč a investiční výdaje  
9,957.000 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je  
5,821.260 Kč a bude financován z rezervního fondu. 
V rámci rozpočtu byly schváleny také příjmy a výdaje 
hospodářské činnosti města – bytového hospodářství. 
Příjmy jsou 9,628.820 Kč, výdaje 11,605.500 Kč. 
Rozdíl bude financován ze zůstatku na účtu Správy 
bytů. Zastupitelstvo schválilo příspěvek pro sportovce i 
zájmovou činnost, které se budou pro jednotlivé oddíly 
a spolky rozdělovat v začátku roku 2014.

Z jednání zastupitelstva 
města

stále můžete požádat o kompostéry zdarma 

Město Bělá pod Bezdězem se 
rozhodlo jít cestou přidělení 
kompostérů občanům,  
a tím docílit snížení množství 
komunálního odpadu. Tento 
systém bude bez nákladů na 
svoz a likvidaci bioodpadu, 
může tedy pomoci snížit náklady 
na odpadové hospodářství. 

Pořizovací cena kompostérů se pohybuje od 400 do 
8000 Kč, podle objemu.
Město vám nabízí zapůjčení kompostéru o objemu  
800 litrů zcela zdarma. Po prvních dvou kolech 
jich zbývá cca 150 kusů k vydání. Přidělení  
proběhne formou pořadí. Kdo podá žádost dříve, 

kompostér dostane.
Ti, kteří dosud nevyužili této možnosti, mají další šanci. 
Neváhejte se tedy informovat. 
Žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně MěÚ nebo 
ke stažení na webu města. Vyplněné formuláře 
odevzdávejte zpět na podatelnu MěÚ do 31. 1. 2014. 
Pokud bude možné vaší žádosti vyhovět, budete 
vyzváni e-mailem nebo telefonicky k podpisu smlouvy 
a k vyzvednutí kompostéru. 
Kompostéry jsou vydávány v budově MěÚ Bělá 
pod Bezdězem, v kanceláři životního prostředí 
na Masarykově náměstí v Bělé pod Bezdězem, na 
základě podepsané smlouvy o výpůjčce. Vše bude 
možno vyřídit v jeden den, o konkrétním datu budete 
informováni.

ilustrační foto

Základní škola 
Bělá pod Bezdězem 
Máchova 1110
294 21 Bělá p. B.
tel.: 326 701 496
www.zsbela.cz
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Prusko-rakouská válka  
v bělské škole

Pro žáky osmého a devátého ročníku byl 28. listopadu 
2013 připraven pracovníky Muzea přírody Český ráj  
v Jičíně interaktivní projekt Prusko-rakouská válka 
1866 a bitva u Jičína. Zkušený lektor Mgr. Petr 
Lazurko, člen Komitétu pro udržování památek  
z války roku 1866, nejprve prezentoval historickou 
událost krátkým filmem z nedávné rekonstrukce 
bitvy. Poté představil obě bojující armády porovnáním 
obrázků dobových fotografií uniforem, zbraní, 
praporů, znaků a dalších atributů souvisejících s touto 
historickou událostí.
Vyvrcholením pro mnohé žáky byla možnost 
důkladného seznámení se s některými dobovými 
zbraněmi. I když se jednalo o repliky, měli možnost 
potěžkat si pušku, vzít do ruky důstojnickou šavli 
či tesák, který používala obsluha rakouských děl. 
Prezentovány byly i některé autentické předměty, 
např. nálezy střel a zbytků dělostřeleckých granátů. 
Žákovskou pozornost pak lektor ověřil při doplňování 
pracovních listů připravených pro tento program.  
Po jejich vyplnění měli účastníci projektu dobrý pocit, 
neboť byli obohaceni o nové historické zkušenosti.

Mgr. Jiří Šíma 

oHlédnutí za rokem 2013

Pamatujete si hru na šipkovanou? Mnozí z vás již asi 
ne. Děti z oddělení u Rákosníčka v MŠ ve Velenského 
ulici tuto hru, plnou pohybu a napětí, díky paní 
Simoně Matouškové znají velice dobře. Paní Simonka 
ji pro naši třídu připravuje již třetím rokem. Děti se 
nemohou dočkat dne, kdy vyrazíme po šipkách za 
pohybem, napětím a hledáním pokladu. Nalezením 
pokladu však hra ještě zdaleka nekončí. Spokojené 
dovádění na zahradě u Matoušků a sladké pohoštění 
je pro nás všechny třešničkou na dortu skvěle prožitého 
dopoledne.
Paní Simonce tímto moc děkujeme za její čas věnovaný 
dětem, za její skvělé nápady i vynikající štrúdl.

    Děti od Rákosníčka i paní učitelky

Krátké informace 
z dění naší Mš

Každodenní program dětí v naší školičce se snažíme 
zpestřit různými soutěžemi, písničkami, pohádkami 
a účastí na společenském dění.
Jako příklad mohu uvést společnou akci se základní 
školou, kdy jsme se sešli na hřišti za háječkem na 
předváděcí akci společnosti Zayferus a zhlédli jsme 
vystoupení cvičených dravců. Tato akce byla pro děti 
i pedagogy velkým zážitkem a děti následně kreslily 
různé obrázky z této podívané. 
Dále pravidelně každý měsíc zveme do naší MŠ různá 
divadélka s pohádkami pro děti, např. představení 
Kouzelný hrnec, Velká mrkvová záhada, divadlo 
Show, Rytmická show, Kouzelník a zlobivý míček. 
Děti se vždy těší, o představení si povídají a vzpomínají 
na něj.
Připravujeme také zájezd do planetária v Praze, 
který se uskuteční v únoru. Zhlédneme pohádkově 
poučné představení „O zatoulané hvězdě“ a následně 
si prohlédneme areál planetária. Už se všichni moc 
těšíme. 

Za MŠ Marcela Kovářová, DiS.

Pojďte, budeme si hrát

Již tradičně proběhly v prosinci ve všech odděleních 
Mateřské školy města Bělá pod Bezdězem vánoční 
besídky pro rodiče a další blízké našich dětí. Děkujeme 
všem, kteří si na nás a své děti mohli udělat čas a přišli 
se podívat. 

Za kolektiv učitelek 
Mateřské školy Bělá pod Bezdězem

 Mgr. Pavlína Šertlerová

Vánoční besídky

Děkuji touto cestou bělským 
rybářům za dárek pro naše děti. Díky 
nim nás čekají soutěže se spoustou 
dobrot na konci.

Za MŠ Bělá pod Bezdězem 
Mgr. Pavlína Šertlerová

dárek pro děti z Mš Bělá 
pod Bezdězem od rybářů

Dovolte nám touto cestou popřát 
všem mnoho zdraví, 
štěstí a osobní pohody 
do nového roku 2014. 

Mateřská škola Bělá pod Bezdězem

Přání 

Dne 11. 10. 2013 odjely děti z mateřské školy Bělá pod 
Bezdězem v dopoledních hodinách do Pohádkového 
lesa na Klokočku, kde je čekala cesta za různými 
pohádkovými postavami, ale také lesní zvířátka  
a soutěže.
V Pohádkovém lese děti přivítala víla Lesněnka, která 
chrání les před záškodníky. Poté děti objevily Ježibabu, 
Sovu, Veverku a nakonec Vodníčka, který plní přání 
všem dětem i dospělým. Na závěr všichni zúčastnění 
za to, že našli všechny pohádkové postavy a výborně 
soutěžili, dostali diplom i přívěsek pro štěstí.
Spokojené a šťastné tvářičky dětí byly důkazem toho, 
že se jim v pohádkovém lese líbilo a jistě by ho rády 
navštívily znovu.

Za kolektiv učitelek MŠ Iveta Nováková

Hurá do Pohádkového 
lesa - Klokočka

Pro děti a rodiče jsme si v MŠ ve Velenského ulici, 
v MŠ Pražská i v MŠ Březinka připravili odpoledne 
výtvarných činností. Děti byly velmi rády, že mohou 
tvořit společně se svými nejbližšími. Děkujeme touto 
cestou všem, kteří si na nás udělali čas, a těšíme se zase 
příště.

Kolektiv učitelek MŠ Bělá pod Bezdězem

Výtvarné dílny 
v mateřské škole

Z  Bělského vánočního jarmarečku
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z kulturníHo dění

středa:
8.00 – 11.45 
Hernička pro nejmenší děti 

13.00 – 16.00 
Šikulky - VV ateliér pro děti ze ZŠ

Čtvrtek:
13.00 – 16.00 
Šikulky – VV ateliér pro děti MŠ 

18.30 – 19.30
Angličtina pro dospělé-pokročilí 
Začínáme 16. 1. 2014

Pátek
8.00 – 13.00
Hernička pro nejmenší děti

NĚCO NAVíC: 
Tříkrálová výtvarná dílna 
- pro děti MŠ a ZŠ
- termín po dohodě

Občanské sdružení 
Společenství Kaštan 

přeje všem do nového roku 2014 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

rodičovské  Centrum  
leden 2014

KAšTANPOHádKA V KOMORNíM 
sálE MKZ

Divadelní soubor Jitřenka z Mladé Boleslavi 
uvádí dvě krátká představení: 
pohádku „Tři sněhuláci“ 
a zábavné představení pro děti „Kabaret“.

Začínáme od 15 hodin, vstupné 30 Kč. 
Rezervace možná na stránkách 
www.mkzbela.cz

REPREZENTAČNí PlEs 
MĚsTA ZNOVU V HAlE  

A V sOKOlOVNĚ
Reprezentační ples 

města Bělá pod 
Bezdězem 

je pro vás připraven 
tentokrát již 18. ledna. 

Stejně jako v loňském roce bude hlavní vstup na 
ples ze sportovní haly a bude se na vás opět těšit 

DJ Boccelli s diskotékou. 
O taneční hudbu v sále sokolovny se postará 

hudební skupina Feferon Čelákovice.
Ples zahájí klasickým tancem TK Rytmus 

Bakov nad Jizerou, jako zpestření jsme pro 
vás pozvali taneční pár z klubu akrobatického 

rokenrolu TAKT Praha a Wellness team 
Lucie Novákové z Mladé Boleslavi, který nám 
předvede, jak tanečně umí vypadat sportovní 
aerobik. Vstupy budou rozděleny mezi hlavní 
sál a sportovní halu. Nezapomněli jsme ani na 
tombolu a půlnoční překvapení. Všechny vás 

tedy srdečně zveme a těšíme se na setkání. 

Začátek plesu v 20 hodin, vstupné 150 Kč. 
Předprodej v Knihovně V. Holana.

Co Čech, to muzikant II.

Od 6. ledna 2014 si ve Výstavním sále Městských kulturních 
zařízení v Bělé pod Bezdězem představíme další hudebníky 
a muzikanty se vztahem k našemu městu. Tentokrát se za-
měříme hlavně na hudební vzdělávání a zavzpomínáme 
na rodinu Matlasovu, která se hudbě, tanci a jejich výuce 
plně věnovala.
Václav Matlas (nar. 22. 9. 1895) byl posledním ředitelem 
hudebního kůru při farním kostele v Bělé a se svojí man-
želkou Anežkou Matlasovou (nar. 22. 4. 1903) vyučovali ve 
své soukromé škole hudbě a tanci. Také obě jejich děti, dcera 

Zdeňka Matlasová, provdaná Rutová (nar. 3. 11. 1921),  
a syn Jiří Matlas (nar. 19. 3. 1926) hudbě zasvětili svůj život.
Představíme si také historii i současné hudební peda-
gogy žijící v Bělé nebo působící na zdejší pobočce Lidové 
školy umění Mladá Boleslav, text třetí „bělské“ hymny od 
Miloslava Dismana, něco více o Romanu Nejedlém (otci 
Zdeňka Nejedlého), který čtyři roky vyučoval hudbě na 
bělské klášterní škole, a další zajímavosti z místního hu-
debního života. 

Ve Výstavním sále MKZ uvidíte

Co se dělo a co se stane (v kultuře v Bělé)
Abych se přiznal, nemám bilancování příliš v lásce. 
Svým založením jsem spíše veselý cynik a každo-
roční ohlédnutí na konci roku ve mně vyvolá-
vají vlnu melancholie se sladkobolnou příchutí, 
což se snažím programově vytěsňovat mimo své 
vědomí. Nesnáším příliš bilancování, ohlížení.  
A snad právě proto na mě připadl úkol ohlédnout 
se spolu s vámi za uplynulým rokem 2013 z po-
hledu Městských kulturních zařízení. 
Podrobný seznam akcí najdete na našich webových 
stránkách, mně proto dovolte, abych se zaměřil na 
pořady, představení, koncerty a další programy, 
které byly výjimečné, ať již svým zaměřením, či 
návštěvností. V roce 2013 jsme poprvé vyzkoušeli 
možnost uvést Reprezentační ples v místní soko-
lovně a sportovní hale. O tom, že to byl úspěch, 

nelze pochybovat, a proto se již dnes těšíme na 
další, v pořadí již 11. ples našeho města.
Stejně tak jsme již podesáté uspořádali pravidelný 
cyklus jarmarků a trhů. Letos jsme vyzkoušeli ino-
vace. Jarmark velikonoční byl připraven ne jako 
tržiště s programem, ale vyzkoušeli jsme pohled 
trochu z jiné strany, a to řemeslné ukázky s mož-
ností vyzkoušet si jednotlivé dovednosti. Pletli 
jsme pomlázky a košíky, malovali kraslice, pro děti 
byla připravena skládačka z tematiky velikonoc. 
Celý den doprovázel kulturní program - folklorní 
soubor Šafrán z Jablonce nad Nisou a Jarní zvyky  
v komponovaném pořadu Marie Renzové.
Středověký jarmark pokračoval v duchu histo-
rického seriálu fiktivních návštěv panovníků. 
Tentokrát dorazil mladý Král Karel IV. v dopro-

vodu své choti Blanky z Valois. I tradiční Bělské 
posvícení doznalo změn. Zásadně jsme proměnili 
sortiment trhovců, a tak se od loňského roku mů-
žete těšit na pravidelné podzimní farmářské trhy  
s plody české země.
Jako vzpomínku na místní lesnickou školu jsme 
našemu posvícení, jako další motiv, vtiskli podti-
tul Valdštejnové a lov, který se záměrně shodoval 
s výstavou, jež probíhala celé léto v zámecké ex-
pozici. Chceme si každoročně připomínat tradici 
lesnického školství, která v historii města hraje 
významnou roli. Celý cyklus jarmarků uzavíral 
jarmark vánoční, kde kromě programu vystoupily 
děti z mateřské školy spolu se svými kamarády ze 
ZŠ a členy Divadýlka na dlani; andělská letka di-
vadla Kvelb přinesla nejen humor, ale i zamyšlení.
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ROZlOUČENí

Dne 8. 12. 2013 nás náhle bez slůvka rozloučení, 
ve věku 75 let, opustil pan František Opolský. Kdo 
jste jej znali a měli rádi, věnujte mu, prosím, tichou 
vzpomínku. 

Sestra a bratr s rodinami

VZPOMíNKY

Dne 30. prosince 2013 uplynuly dva roky, 
co nás opustil Ladislav Karásek. 

Stále vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

Dne 6. 1. 2014 tomu budou dlouhé smut-
né dva roky, kdy nás opustila naše milo-
vaná manželka, maminka a babička, 
paní Marie Prokopová.

S láskou vzpomínají manžel 
a dcera Jitka s rodinou.

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen vzpomínka v srd-
ci trvá a nedá se zapomenout.
Dne 19. ledna 2014 uplyne již 20 let, co zemřel můj 
drahý tatínek, pan František Dušička z Bělé pod 
Bezdězem. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte, 
prosím, se mnou.

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene 
dcera Jarmila.

Dne 20. ledna 2014 tomu budou 2 roky, co zemře-
la moje drahá teta, paní Hana Hrubá z Bělé pod 
Bezdězem. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte, 
prosím, se mnou.

Stále vzpomíná neteř Jarmila.

Dne 21. ledna 2014 uplynou tři roky, co zemřela paní 
Věra Kubelková. 

S láskou vzpomínají syn 
a dcera s rodinami. 

Adventní hudební zážitek
V záři druhé adventní svíce a v teple domova jsem 
teprve plně mohla prožít krásný dojem z koncertu  
v klášterním kostele svatého Václava, který pořádala 
Městská kulturní zařízení.
Výborná akustika kostela sice lichotí komornímu 
muzicírování, ale když jde hudebnicím pára od 
úst, není to nic záviděníhodného. Však něco za 
něco! Trio krásných mladých dam (Puellae de 
Bohemia) si nic z nepříjemností nepřipustilo  
a jejich projev mohu hodnotit jako profesionální, 
bezvadně hudebnímu uchu ladící.
Jasný soprán Ivy Matoškové - velice příjemný  
s lehounkými koloraturami - bravurně ovládá, 
tak jako několik rytmických nástrojů. Virtuózní 
hru na několik druhů zobcových fléten, jejichž 
zvuk se nádherně nesl kostelní klenbou, má pevně  
v jemných ručkách Jana Češpivová. Tyto dvě dámy 
obstarávají vůdčí melodie a vždy je harmonicky 
doplňuje (a asi i skladby aranžuje) loutnistka-
kytaristka Helena Půlpánová. Dokonale decentně 

doprovází již uvedené sólistky a často zpívá i druhý 
hlas sopranistce. V repertoáru mají skladby od  
14. do 20. století.
Celé vystoupení tohoto komorního tria působilo 
velice kultivovaně a budu si ho ráda připomínat 
při poslechu jejich nahrávky CD. Stále mně ale 
není jasný tak malý zájem hudbymilovných 
spoluobčanů (na koncertě nás bylo asi 40). Že by 
to bylo tou přibývající prosincovou zimou, nebo 
předvánočním shonem? Myslím si, že ADVENT 
by měl být i dobou klidného rozjímání a nadějného 
očekávání a k tomu bychom si měli všichni najít 
čas, i uprostřed práce. Udělá nám to opravdu po 
všech stránkách dobře!
Jsem přesvědčena, že se můžeme těšit i na další 
takové hudební zážitky v roce 2014, protože 
Městská kulturní zařízení měla ve svém programu 
celou řadu hodnotných divadelních představení, 
výstav, přednášek atd. Bude tak jistě pokračovat  
i nadále. Milena Holečková

Od NAšICH OBČANů 

Opustil nás náhle…
Dne 9. prosince 2013 nás náhle 
opustil kněz litoměřické diecé-
ze, prelát Jan Nepomuk Jiřiště, 
děkan Katedrální kapituly  
u sv. Štěpána v Litoměřicích  
a farář v Bělé pod Bezdězem. 
Narodil se 6. února 1974  
v Turnově. V roce 1992 tamtéž 
vystudoval gymnázium. Od 

roku 1994 byl posluchačem Katolické teologické fakul-
ty Univerzity Karlovy. Toto studium zakončil roku 1999  
magisterskou promocí. 
Na kněze byl vysvěcen 29. června 1999. V srpnu téhož roku 
byl ustanoven farním vikářem ve Varnsdorfu a od 1. srpna  
2000 působil nejprve jako administrátor a později jako 

farář v Bělé pod Bezdězem. Současně spravoval i farnosti 
Bezděz, Bořejov, Okna, Bezdědice, Kruh a Dolní Krupá. 
Postupně byl jmenován okrskovým vikářem mladobo-
leslavského vikariátu, členem Kněžské rady a Sboru po-
radců. Dne 12. února 2011 byl jmenován sídelním ka-
novníkem a děkanem Katedrální kapituly sv. Štěpána  
v Litoměřicích. 
V Bělé pod Bezdězem jsme se s ním se smutkem v srdci 
rozloučili při pohřební mši svaté, kterou sloužil litomě-
řický biskup Mons. Jan Baxant v úterý 17. prosince 2013  
v kostele Povýšení svatého Kříže. 

K vzácné osobnosti P. Jiřiště se znovu vrátíme v příštím čísle.
Děkujeme p. Jaroslavu Knapovi za to, že do posledního 
okamžiku bojoval za záchranu života pana faráře.

Oproti tomu úplnou novinkou v roce 2013 bylo 
třídenní setkání obcí nesoucích název Bělá. Byla to 
akce veliká a kromě MKZ, které neslo na „hřbetě“ 
realizaci programu a koordinaci celé akce ve spo-
lupráci s asistentkou starosty Ing. Z. Polákovou, 
stála u vzniku akce kulturní komise v čele s Jiřím 
Bollardem a starosta města ing. J. Verner, který 
již od počátku vzal celou akci za svou a výrazně 
ji podpořil.
Kulturní akce v letních měsících byly rozšířeny  
o koncert a pohádky konané v Městské zámecké 
expozici nebo za pěkného počasí v zámecké za-
hradě. Samozřejmě pokračovala dlouholetá tradice 
promenádních koncertů. Na konci srpna jsme 
se vesele rozloučili s prázdninami. Bohužel pro 
všechny školáky a kantory - školní zvonek v září 
odzvonil volným letním dnům a se školou vtrhl 
pomalu do Bělé i podzim, to znamená tradiční 
Bělské posvícení a Den památek.

Velikou akcí byla také Tréglova Bělá - festival ama-
térského divadla pořádaný na počest našeho slav-
ného rodáka, pana Václava Trégla. Dvanáct před-
stavení potěšilo, pobavilo či dojalo 320 diváků. Dva 
profesionální soubory (3D Company a Gaisler 
Comedianten Praha) byly třešničkou na pomysl-
ném divadelním dortu. 
Městská zámecká expozice připravila něko-
lik samostatných výstav, např. „Loutky“ (od  
27. 4. 2013) - nová stálá výstava loutek nejen z dílny 
pana Františka Pešána, principála Divadla z půdy. 
Výstava byla během roku obměňována a měla  
u dětí i jejich rodičů a prarodičů velký úspěch. Pro 
příští sezonu pan Pešán přislíbil vystavit řezané 
marionety o velikosti 70 cm.
O prázdninách jsme naši stálou expozici doplnili 
o krátkodobou výstavu „Valdštejnové a lov“ (od 
1. 8. 2013) v provizorních výstavních prostorách 
tzv. valdštejnského bytu. Výstavu jsme připra-

vili ve spolupráci se Státním oblastním archivem  
v Praze, Národním památkovým ústavem  
– Územní památkovou správou v Praze a Státním 
zámkem v Mnichově Hradišti.
Výstava nám posloužila také jako kulisa ke dvěma 
akcím, které se zde uskutečnily. Tou první dne 
27. srpna, byl koncert skupiny Ginevra, druhá  
a také poslední akce v Městské zámecké expozici se 
odehrála dne 1. listopadu, Bělá dušičková, ve spo-
lupráci s dětským centrem Kaštan, za doprovodu 
hudební skupiny Řemdih.
Na příští rok je připravena expozice v tzv. toaletní 
věži, která bude věnována stavebnímu vývoji toalet 
v našem regionu a doplněna bude o unikátní ex-
pozici historie sanitární a intimní hygieny. Otvírat 
budeme nejspíš v květnu. O tom, co vás dalšího 
ještě čeká a nemine v roce 2014, se dozvíte v úno-
rovém čísle.

Co se dělo a co se stane (v kultuře v Bělé) - pokračování

Fotografii laskavě posky-
tlo Biskupství litoměřické
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20 let spolku amatérských cyklistů - 1. část - Historie

V listopadu 2013 oslavil Spolek amatérských cyk-
listů (SAC) Bělá pod Bezdězem 20 let od svého 
založení. Na začátku vzniku klubu stálo pár nad-
šenců do cyklistiky, kteří určitě zpočátku netušili, 
že se SAC jednou stane nejaktivnějším cyklistic-
kým klubem na Mladoboleslavsku. Jejich cílem 
bylo navázat na kdysi velmi úspěšný Český klub 
velocipedistů (ČKV) Bělá a přitáhnout k cyklistice 
více zájemců z řad nejen bělských.
ČKV byl založen 28. 9. 1895 a podle vyprávění 
pamětníků měli členové klubu i svoji cyklistickou 
výstroj: modrou čepici, bílou košili s modrými 
pruhy a modré kalhoty – golfky.
Tento klub byl velmi úspěšný v závodní čin-
nosti, jmenujme za všechny např. Václava Vorla, 
který získal titul přeborníka župy, zvítězil na 
Podbezdězském okruhu o mistrovství Čech na 
dlouhou vzdálenost 144 km a byl právem řa-
zen mezi nejlepší české silničáře a vytrvalce. Za 
zmínku stojí i další úspěšní „velocipedisté“ Jaroslav 
Horáček a Stanislav Čapek. Takovýchto úspěšných 
závodníků mělo ČKV více a právě na tuto tradici 
chtěl navázat vznikající SAC. Zároveň měli zaklá-
dající členové SAC v úmyslu navázat i na cykloturi-
stickou tradici, neboť ne každý má závodní ambice. 

Pět zakládajících členů postupně svou čin-
nost rozvíjelo od počáteční účasti na závo-
dech po okolí až po účast na závodě v zahra-
ničí, kdy členové SAC úspěšně absolvovali 
cyklistický maraton Samson na 253 km  
v rakouských Alpách. Již v prvním roce fun-
gování klubu se podařilo pro naši činnost 
získat i pana J. Cankaře, který se stal naším 
sponzorem od počátku až do dnešní doby.
Mimo účasti na závodech se rozvíjela i cy-
kloturistika. Zajímavých výletů po bližším 
i vzdálenějším okolí se účastnila nejen roz-
růstající se členská základna SAC, ale i další 
zájemci z Bělé a přilehlých obcí. Z některých 
se později stávali další členové SAC. Protože 
je třeba myslet také na budoucnost, uvažo-
vali jsme o tom, jak pro tento sport získat 

i děti. Začali jsme uspořádáním jednorázového 
závodu, který měl mezi dětmi skutečně úspěch. 
Přidali jsme tedy další, až se z jediného závodu 
postupem času stal Dětský pohár horských kol, 
který ve spolupráci se ZŠ Bělá p. B. probíhá kaž-
doročně dodnes. 
Postupně jsme začali pořádat i závody pro dospělé. 
Zájemců o závodění bylo dost, takže se objevily  
i zajímavé nápady, v jaké cyklodisciplíně a na jaké 
trati „změřit síly“. Na základě těchto podnětů tedy 
vznikaly další závody, až se nakonec spojily do 
letního Poháru SAC. Účast na závodech vyžado-
vala přípravu i v zimě, takže časem z této zimní 
přípravy vznikl další seriál závodů zimní Grog 
cup. V těchto seriálech si určitě každý najde to své, 
jsou zde závody na kolech horských i silničních,  
s hromadným startem, časovky, crosscountry, 
orientační závody… Prostě, vybere si každý po-
dle svých schopností a zálib. A nemusí jít zrovna  
o „špičkové“ závodníky, rádi si poměří síly a užijí 
příjemnou atmosféru společného zážitku i další 
zájemci různých věkových kategorií a dále i ti, 
kteří nejsou tak zdatní, ale jezdit na kole je baví. 

za SAC Helena Vildová

O. s. Tajemství 
Oddíl turistiky TPd 

Rádi bychom vám popřáli dob-
rou cestu rokem 2014 jak v tu-
ristice, tak v osobním životě.

Zveme vás 1. 1. na tradiční novoroční vycházku. 
Sraz v 9.30 u České brány.

Sobota 4. 1. Tříkrálový zájezd Pardubice - Kaple 
Tří králů, skanzen Krňovice. Odj. od kapličky 
v 7.45 h.
Úterý 14. 1. pro vás kulturní komise v Bělé spo-
lečně s turisty připravila společensko-turistic-
kou besedu s manželi Adamovými. Téma: Pěší 
putování do Compostely. V sále MKZ od 17 h. 
Vstupné dobrovolné.
Pátek 17. 1. schůzka TPD na základně u koupa-
liště. Info o zimních akcích, výběr registračních 
příspěvků, výběr záloh na vícedenní zájezdy  
v r. 2014: Májové květy Pálavy (1. 5. - 4. 5. NP 
Podyjí, Dívčí hrad, Lednicko-valtický areál), 
Jeseníky - Rychlebské hory (6. 8. - 10. 8.).
A na Hromnice o několik kroků více
Sobota 1. 2. Tradiční jeskynní táborák  
v Braniborské jeskyni. Sraz v 7.50 u České brány 
nebo krátce před 9 h na nádraží ve Starých 
Splavech. S sebou: dobrou obuv, vuřty, hrníček, 
hlt červeného moku. Občerstvení bude. V pří-
padě silných mrazů neberte psy, hrozí v zatáč-
kách rozlomení. Návrat kolem 16. h.
Upoutávka na čt 6. 2.: Město Bělá p. B. společně 
s turisty vás zvou na besedu s krásnolipským ces-
tovatelem P. Blažkem - Cestování jako fenomén. 
Dobrodružné zážitky z jeho cest. Nadšeným pro-
pagátorem klukovského snu nože rybička, které 
se stále vyrábějí v Mikovu, kde pracuje. Též před-
staví svoji novou expedici. Jste srdečně zváni.
Další informace na našich internetových strán-
kách TPD.  Horský vůdce 

Turistika v měsíci lednu,
v měsíci sněhu a ledu?

děvčata KG Bělá p. B. úspěšná ve sportovní gymnastice i v TeamGym

První soutěží podzimní sezony byl dne 6. 10. 2013 
gymnastický dvojboj Dráček v Praze, kterého se 
zúčastnilo 11 našich závodnic. Nejúspěšnější 
byla v kategorii 2A Iva Roztočilová na 2. místě  
z 15 účastnic. Simona Stachová obsadila 11. a Hana 
Vaňoučková pak 20. místo z 69 účastnic v katego-
rii 1B. Miriam Tresová byla nejúspěšnější v kat. 
2B na 13. místě z 50 gymnastek. Svých prvních 
závodů se zúčastnily Magda Dürrová a Simona 
Tresová a umístily se uprostřed startovního pole 
na 13. a 15. místě.
V Poháru města Příbram v TeamGym junior dne 
13. 10. 2013 obsadilo naše družstvo v silné kon-
kurenci 7. místo.
Dále 23. 11. se naše čtrnáctičlenná výprava zúčast-
nila Špindlerovských mušketýrů v gymnastickém 
čtyřboji. Zde získala Tereza Dvořáková zlatou me-
daili v kategorii IV a Tonička Nešporová obsadila 

5. místo. V kategorii III Mistr získala stříbrnou 
medaili Tereza Masaryková a Nikola Brzobohatá 
skončila pátá. V kategorii II Mistr získala další stří-
brnou medaili Iva Roztočilová; Soňa Řehořková 
a Patricie Vnenková pak 7. a 8. místo. Bronzová 
v kategorii II skončila Miriam Tresová; Veronika 
Kuchtová na 8. místě. V kategorii IA byly Tereza  

a Denisa Femiakovy na 4. a 5. místě. Eliška a Lucie 
Tondrovy soutěžily v kat 1B. Eliška získala bron-
zovou medaili, Lucie skončila na 5. místě a další 
Lucie - Kolocová - na 6. místě.
Ve dnech 6. - 7. 12. 2013 se konalo Republikové 
finále poháru Asociace školních sportovních klubů 
TeamGym v Třebíči. Našemu družstvu ve složení 
Tereza Masaryková, Nikola Brzobohatá, Patricie 
Vnenková, Soňa Řehořková, Miriam Tresová, 
Mariana Dürrová, Iva Roztočilová, Denisa a Tereza 
Femiakovy a Eliška Tondrová se vydařila trampo-
lína i akrobacie, chyby v pohybové skladbě ho však 
odsunuly na nepopulární 4. místo za dvěma ško-
lami z Plzně a Frýdku-Místku. Přesto je toto umís-
tění v konkurenci 9 družstev úspěchem. Děvčata 
nasbírala během podzimních soutěží cenné zku-
šenosti a s elánem se připravují na nadcházející 
závodní období. Yvona Řehořková



Jednotlivci - dospělí
(18 a více let) Marcela Stádníková 1.FC Bělá p.B. - šermířský oddíl

Pavel Hofschnaidr 1.FC Bělá p.B. - šermířský oddíl

Gabriela Gavlasová Kynologický klub Bělá p.B.

Miloslava Návojová Kynologický klub Bělá p.B.y g ý   p
Jaroslav Verner SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Jindřich Hanibal SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Karel Vrabec SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Martin Čadil TJ Sokol Bělá p.B.- házená   p  
Tomáš Dvořák TJ Sokol Bělá p.B.- házená   p  
Jiří Hofta TJ Sokol Bělá p.B.- házená

Ondřej Holický Atmos futsal klub Bělá p.B.

Milan Jílek Spolek amatérských cyklistů

Jednotlivci - děti a mládež

(do 17-ti let včetně) Miroslav Lapka TTC Bělá pod Bezdězem

Tereza Beranová TJ Sokol Bělá p.B.- házená   p  
Lukáš Vítek TJ Sokol Bělá p.B.- házená   p  
Jaroslav Macoun TJ Sokol Bělá p.B.- házená

Anna Coufalová 1.FC Bělá p.B. - šermířský oddíl

Jiří Valc 1.FC Bělá p.B. - šermířský oddíl

Vít Nováček 1.FC Bělá p.B. - šermířský oddíl

Tereza Dvořáková Klub gymnastiky Bělá p.B.

Nikola Brzobohatá Klub gymnastiky Bělá p.B.

Soňa Řehořková Klub gymnastiky Bělá p.B.

Bohumil Kalina SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Lukáš Šoóš SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Tomáš Šoóš SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Michal Vild Spolek amatérských cyklistů

Kolektivy

Freeride Racing Team Freeride Racing Team

Družstvo mladších žáků 1.FC Bělá p.B. - šermířský oddíl

Družstvo mladších žaček TJ Sokol Bělá p.B.- házená

Družstvo žáků SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Spolek amatérských cyklistů Spolek amaterských cyklistů

Talent roku  (do 15-ti let)

Matěj Stach TTC Bělá pod Bezdězem

Martin Hrubý TJ Sokol Bělá p.B.- házená

Filip Riess SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Iva Roztočilová Klub gymnastiky Bělá p.B.

Václav Štěpán 1.FC Bělá p.B. - šermířský oddíl

Veronika Vacková Jezdecký klub Vacek      
Trenér

Karel Brožík TTC Bělá p.B.

Karel Vrabec SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Václav Vild Spolek amaterských cyklistů

Mgr. Miloš Nováček 1.FC Bělá p.B. - šermířský oddíl

  

Sportovec města Bělá pod Bezdězem roku 2013
Hlasovací lístek

uděluje se 1 cena, zvolte 
1 kandidáta

udělují se 3 ceny, můžete 
zvolit nejvíce 3 kandidáty

uděluje se 1 cena, zvolte 
1 kandidáta

udělují se 3 ceny, můžete 
zvolit nejvíce 3 kandidáty

uděluje se 1 cena, zvolte 
1 kandidáta

Podruhé přinášíme hlasovací lístek do tradiční ankety. Hlasovat můžete do 10.1.2014. Hlasovací schránky jsou k dispozici od prosince na 
tradičních místech, a to na autobusové zastávce na Masarykově náměstí, v prodejně potravin "U Bartoně" a v přízemí MÚ.

Jednotlivci - dospělí
(18 a více let) Marcela Stádníková 1. FC Bělá p. B. - šermířský oddíl

Pavel Hofschnaidr 1. FC Bělá p. B. - šermířský oddíl

Gabriela Gavlasová Kynologický klub Bělá p. B.

Miloslava Návojová Kynologický klub Bělá p. B.y g ý   p  
Jaroslav Verner SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Jindřich Hanibal SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Karel Vrabec SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Martin Čadil TJ Sokol Bělá p. B. - házená    p   
Tomáš Dvořák TJ Sokol Bělá p. B. - házená   p   
Jiří Hofta TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Ondřej Holický Atmos futsal klub Bělá p. B.
Milan Jílek Spolek amatérských cyklistů

Jednotlivci - děti a mládež

(do 17 let včetně) Miroslav Lapka TTC Bělá pod Bezdězem

Tereza Beranová TJ Sokol Bělá p. B. - házená   p   
Lukáš Vítek TJ Sokol Bělá p. B. - házená   p   
Jaroslav Macoun TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Anna Coufalová 1. FC Bělá p. B. - šermířský oddíl

Jiří Valc 1. FC Bělá p. B. - šermířský oddíl

Vít Nováček 1. FC Bělá p. B. - šermířský oddíl

Tereza Dvořáková Klub gymnastiky Bělá p. B.

Nikola Brzobohatá Klub gymnastiky Bělá p. B.

Soňa Řehořková Klub gymnastiky Bělá p. B.

Bohumil Kalina SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Lukáš Šoóš SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Tomáš Šoóš SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Michal Vild Spolek amatérských cyklistů

Kolektivy

Freeride Racing Team Freeride Racing Team

Družstvo mladších žáků 1. FC Bělá p. B. - šermířský oddíl

Družstvo mladších žaček TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Družstvo žáků SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Spolek amatérských cyklistů Spolek amatérských cyklistů

Talent roku  (do 15 let)

Matěj Stach TTC Bělá pod Bezdězem

Martin Hrubý TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Filip Riess SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Iva Roztočilová Klub gymnastiky Bělá p. B.

Václav Štěpán 1. FC Bělá p. B. - šermířský oddíl

Veronika Vacková Jezdecký klub Vacek

Trenér

Karel Brožík TTC Bělá p. B.

Karel Vrabec SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Václav Vild Spolek amatérských cyklistů

Mgr. Miloš Nováček 1. FC Bělá p. B. - šermířský oddíl

Sportovec města Bělá pod Bezdězem roku 2013
Hlasovací lístek

uděluje se 1 cena, 
zvolte 1 kandidáta

uděluje se 1 cena, 
zvolte 1 kandidáta

uděluje se 1 cena, 
zvolte 1 kandidáta

Poprvé přinášíme hlasovací lístek do tradiční ankety, podruhé bude uveřejněn v lednovém Zpravodaji spolu s informacemi o 
slavnostním předání cen. Hlasovat můžete do 10. 1. 2014. Hlasovací schránky budou k dispozici od 16. 12. 2013 na tradičních 

místech, a to na autobusové zastávce na Masarykově náměstí, v prodejně potravin U Bartoně a v přízemí MěÚ.

udělují se 3 ceny, 
můžete zvolit nejvíce 

3 kandidáty

udělují se 3 ceny, 
můžete zvolit nejvíce 

3 kandidáty
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