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Ve Výstavním sále MKZ uvidíte
SCÉNOGRAFIE

Výstava studentů pražské DAMU, 
oboru scénografie, kostým 

a dramatická maska, 
do 27. 11.

Listopadové pátky a soboty
Divadelní minifestival 

Tréglova Bělá 
v Komorním sále MKZ

Dětské představení 
Sobota 8. 11. 

 Příhody včelích medvídků 
divadlo Věž Brno, od 15 hod.,

vstupné: 30 Kč

Večerní představení
V Komorním sále MKZ od 19.30, 

vstupné: 60 Kč
Předprodej v Knihovně V. Holana, 

rezervace možná na 
www.mkzbela.cz 

čtvrtek 13. 11. 
Přednáška Mgr. Pavla Sosnovce,

v muzeu  od 17 hodin

pátek 14. 11. 
Mše svatá v kapli sv. Josefa

od 16.30 hodin

čtvrtek 20. 11. 
Muzejní kavárna: 
Svět neslyšících,

v muzeu od 17 hodin

pátek 28. 11. 
Mše svatá v kostele 

v kostele sv. Václava 
od 16.30 hodin

neděle 30. 11. 
Rozsvícení vánočního stromu 

17.30 hod. v parku 
na Masarykově náměstí

touto cestou bychom vám chtěli poděko-
vat za účast v komunálních volbách do za-
stupitelstev obcí a měst, které se konaly ve 
dnech 10. a 11. října 2014. Věříme, že nově 
zvolení zastupitelé nezklamou vaši důvěru, 
kterou jste svým hlasem do nich vložili,  
a že se město bude i nadále rozvíjet k ra-
dosti nás všech.
K volbám přišlo celkem 1 813 voličů  
z 3 922 možných, tj. 46,25 %. 
Složení zastupitelstva města Bělá pod Bez-
dězem pro volební období 2014-2018:

Volební strana č. 1 - Hnutí nezávislých  
občanů s podporou TOP 09
1. Jan Sýkora
2. Vendulka Folprechtová
3. Mgr. Iva Machková
4. Iveta Orolínová

Volební strana č. 3 
Česká strana sociálně demokratická
1. Ing. Milan Lomoz
2. Mgr. Miroslava Votočková
3. Libor Šimůnek
4. Jaromíra Límanová
5. Petra Kuldová

Volební strana č. 4 – ANO 2011
1. Mgr. Květuše Vernerová
2. Miloš Jirdásek

Volební strana č. 5 – Občané za rozvoj  
a budoucnost města Bělá pod Bezdězem
1. Jitka Tošovská
2. Hana Dufková
3. Bc. Radek Fejfar
4. Lukáš Voleman
5. MUDr. Martin Zelený
6. Radek Pelc
7. Mgr. Iva Radochová

Volební strana č. 6 
Komunistická strana Čech a Moravy
1. Ing. Rudolf Kouba

Volební strana č. 7 
Občanská demokratická strana
1. Jaroslav Ježek
2. Mgr. Jana Šťastná

O složení vedení města včetně jeho orgánů 
se v době uzávěrky Zpravodaje vedla jed-
nání, definitivní rozhodnutí padne na usta-
vujícím jednání zastupitelstva města.

Vážení SPoLUoBčAné,

foto: Radka Kubínová
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z Města a MěstsKÉHO ÚŘaDU 

Z jednání 
rady města 

Městské lesy
Rada města při výkonu funkce Valné hromady 
společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s. r. o., 
schválila zprávu o hospodaření společnosti 
Lesy Bělá pod Bezdězem, s. r. o., za I. pololetí 
2014 v předloženém znění.
Rada města schválila zveřejnění záměru 
města pronajmout městské lesní pozemky  
v k. ú. Vrchbělá.
Tyto pozemky přešly do majetku města  
v letošním roce jako historický majetek. 
Rada města při výkonu funkce Valné hromady 
společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s. r. o., 
schválila nájem za pozemky ve vlastnictví 
města ve výši 700 000 Kč na rok 2015.

Příspěvek na stavby v městské památkové 
zóně

Rada města podle pravidel pro poskytování 

příspěvku na úpravy staveb v městské  
a vesnické památkové zóně odsouhlasila 
poskytnutí příspěvku ve výši 20 000,- Kč na 
výměnu oken a vchodových dveří směrem do 
náměstí domu čp. 18 na Masarykově náměstí 
v Bělé pod Bezdězem.

Příspěvek na babybox
Rada města schválila finanční příspěvek  
v částce 5000,- Kč na výměnu starého 
babyboxu v Klaudiánově nemocnici v Mladé 
Boleslavi a schválila uzavření dárcovské 
smlouvy s občanským sdružením Babybox 
pro odložené děti – STATIM, Pod Oborou 88, 
104 00 Praha 10 za tímto účelem.

Zpravodaj města
Rada města stanovila vydávání Zpravodaje 
města Bělá pod Bezdězem prostřednictvím 
příspěvkové organizace Městská kulturní 
zařízení Bělá pod Bezdězem a uložila řediteli 
příspěvkové organizace Městská kulturní 
zařízení Bělá pod Bezdězem vypsat výběrové 
řízení na zajištění tisku Zpravodaje města Bělá 
pod Bezdězem.

Hospodaření města
Rada města schválila stav plnění rozpočtu 

nový pavilon MŠ je v provozu
Ve čtvrtek 9. října 2014 proběhlo slavnostní zakončení 
projektu „Stavební úpravy a přístavba MŠ v Bělé pod 
Bezdězem“ a prezentace nově zřízeného pavilonu. 
Velice nás potěšila hojná účast nejen z řad dětí a ro-
dičů, ale i z řad širší veřejnosti. Po slavnostním zahá-
jení vystoupily děti z nového oddělení – Veverky byly 
opravdu čiperky, takže všichni mohli obdivovat, kolik 
si toho za jeden měsíc stihly připravit.
U příležitosti otevření nového pavilonu byl na přilehlé 
části zahrady zasazen strom, sázení se ujali jak zástupci 
města a hosté, tak s ohromnou vervou a radostí sa-
motné děti. Následoval volný program, kdy pro děti 
byly připravené soutěže, skákací hrad a vystoupení 
kouzelníka. V průběhu celého odpoledne bylo možné 
prohlédnout si nový pavilon a jeho zázemí a vyzkoušet 
si práci s nově pořízenou interaktivní tabulí.
Projekt je spolufinancován evropskou dotací v rámci 
Regionálního operačního programu Střední Čechy 
(ROP SČ), proto nám bylo ctí na slavnostním zakon-
čení projektu přivítat jako čestného hosta zástupce 
poskytovatele dotace Mgr. Radka Kučeru, vedou-
cího oddělení Administrace projektů a regionálních 
fondů ROP SČ, a poděkovat za poskytnutou dotaci.  
Mgr. Kučera vyjádřil potěšení nad tím, že ROP SČ 
podpořil vznik 25 nových míst ve školce v Bělé.
V rámci celého Středočeského kraje pak ROP SČ 
podpořil rozšíření kapacit mateřských škol o více než 
2500 míst. Jeho přítomnost byla pro město přínosná 
i v rámci diskuse o aktuálním stavu čerpání dotací 
na ROPu a novém plánovacím období 2014-2020. 
Věříme, že získané informace zhodnotíme při do-
končování projektu na zámku a pro plánování bu-
doucích investic.
ROP SČ v Bělé pod Bezdězem podpořil a pod-
poruje již 5 projektů dotacemi v celkové hodnotě  

cca 75 mil. Kč (obě etapy regenerace centra, revita-
lizace zámku, přístavba školky, komunikace na Va-
začku). Na výstavbu nového pavilonu a jeho vybavení 
byla přiznána dotace do výše 6 mil. Kč. Skutečná výše 
dotace bude upřesněna v rámci probíhajícího vyúčto-
vání projektu. Náklady projektu dosáhly cca 8 mil. Kč. 
Projekt reagoval na nedostatečnou nabídku volných 
kapacit a služeb a po jeho realizaci můžeme zhodnotit 
dva nejdůležitější výstupy:
Díky realizaci projektu došlo k rozšíření kapacity 
MŠ o 25 míst. Provoz oddělení byl zahájen v září 
2014 a díky tomu pro školní rok 2014/2015 mohly 
být po delší době k předškolnímu vzdělávání přijaty 
všechny děti z Bělé, které se k zápisu se svými rodiči 
dostavily. Druhým výstupem je nová multifunkční 
třída s moderními vzdělávacími technologiemi. Mo-
derní a pro děti jistě zajímavý způsob vzdělávání 
zajistí interaktivní tabule, multimediální počítače,  

AV technika včetně herní konzole atd. Děti si tak 
pod vedením učitelek osvojí smysluplné využívání 
moderních technologií.
Sponzorský dar ve formě televizoru od zhotovitele 
stavby – firmy Trigon MB, s. r. o. – umožní účelnější 
využití všech zařízení, např. i v jiných třídách. Herní 
prvky pro kulturní a společenské aktivity dětí (di-
vadlo, klávesy…) dávají prostor pro setkávání dětí  
a společnou tvorbu. Novou třídu tedy budou kromě 
„domácích dětí“ využívat i děti z ostatních oddělení 
a bude sloužit jako dobrý příklad pro postupné vy-
bavování dalších učeben.
Jsme rádi, že se podařilo vylepšit kvalitu předškolního 
vzdělávání, a přejeme všem dětem i učitelkám, aby 
se jim v novém pavilonu líbilo. Děkujeme opravdu 
všem, kteří se na projektu podíleli od doby jeho pří-
pravy přes realizaci až po dokončení, a věřte, že je 
to mnoho lidí.

města k 30. 9. 2014. Příjmy jsou ve výši  
88 371 505,98 Kč, výdaje 67 753 410,70 Kč.
Rada města doporučila zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření č. 8/2014  
– příjmová část rozpočtu se navyšuje  
o 1 806 670,- Kč, výdajová část se navyšuje 
o 4 473 380,- Kč. Příjmy jsou ve výši  
93 794 430,- Kč, výdaje 100 227 120,- Kč. 
Financování z vlastních zdrojů se navyšuje  
o 2 666 710,- Kč na 6 432 690,- Kč. Navýšení 
bude kompenzováno dotací na dostavbu 
pavilonu MŠ a zateplení MŠ po jejím obdržení.

Úprava chodníku
Rada města schválila koordinaci projektové 
přípravy II. etapy úprav chodníku  
v ul. Tyršově se záměrem výstavby obchodního 
střediska.

Opravy v městských objektech
Rada města odsouhlasila uzavření smlouvy na 
výměnu zařízení kotelen v objektu Hasičského 
záchranného sboru v Bělé pod Bezdězem za 
nabídkovou cenu 373 539,00 Kč bez DPH.
Rada města odsouhlasila objednání opravy 
komínových těles v Tyršově ulici čp. 43 za  
86 742,61 Kč bez DPH a na Masarykově 
náměstí čp. 148 za 74 042,59 Kč bez DPH. 

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU 
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
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ze záKlaDní šKOly

Krásné podzimní dny ve Švýcarsku
Ve dnech 21. – 26. 9. 
2014 se 13 žáků ZŠ  
v Bělé pod Bezdězem 
výjimečně opět po-
dívalo do Švýcarska. 
Proč výjimečně? Tato 
příležitost se bělským 
žákům naskytne vždy 
jednou za tři roky. Vý-
měnný pobyt s žáky 
švýcarské Oberstu-
fenschule Mosnang se tak uskutečnil již v minulém 
školním roce 2013/2014. Švýcarská strana ale nemohla 
z kapacitních důvodů uspokojit zájem všech přihláše-
ných, a proto se koná tato akce i v letošním školním 
roce 2014/2015.
Mladí cestovatelé využili tentokrát k cestě do Švýcar-
ska služeb mezinárodního autobusového dopravce. 
Do Sankt Gallenu, hlavního města stejnojmenného 
kantonu, dorazili v pondělí 22. 9. 2014 v ranních ho-
dinách. Zde na ně již čekal pan učitel Felix Germann, 
organizátor celého švýcarského programu, aby je bez 
nejmenších potíží a časových prodlev doprovodil ve-
řejnými dopravními prostředky do městečka Mosnang, 
místa pobytu většiny bělských žáků. Po bouřlivém při-
vítání čekalo žáky ubytování ve švýcarských rodinách 
a malý odpočinek po nočním cestování.
Program, který připravila a financovala švýcarská 
strana, začal hned první den odpoledne sportov-
ními aktivitami v mosnangské škole. V dalších dnech 
měli všichni účastníci výměnného pobytu možnost 
zhlédnout některé z krás Švýcarska, nádherné alpské 
země. Navštívili tak např. nejmenší evropské městečko  
Werdenberg se 70 stálými obyvateli. Prohlédli si ves-
ničku Stein am Rhein s malebnými hrázděnými domky 
ze 16. století, kterou v letních měsících navštíví kolem 
jednoho milionu turistů. Odsud se všichni vydali lodí 
po řece Rýn do městečka Schaffhausen, výchozího cíle 

k světoznámému Rýn-
skému vodopádu, jenž 
všechny účastníky 
ohromil nejen svou 
krásou, ale i silou.
Jeden z výletů za-
vedl mladé turisty  
i za hranice Švýcar-
ska, do města Kon-
stanz (Kostnice) na 
západním břehu Bo-

damského jezera. Zde si všichni připomněli školní 
vědomosti o Janu Husovi a spočítali, že se letos bude 
slavit 600 let od konání kostnického koncilu.
V bohatém programu se našlo samozřejmě místo  
i pro zážitky, adrenalin a zábavu. Velký úspěch měly 
dvě jízdy na 2 km dlouhé bobové dráze na hoře Flum-
serberg. V městě Sankt Gallen si žáci užili vodních 
radovánek v aquaparku Säntispark. A konečně školní 
diskotéka, kde mohl každý účastník předvést své ta-
neční kreace.
Ve čtvrtek večer se bělští žáci naposledy objali se svými 
novými přáteli a plni dojmů a zážitků se vydali vstříc 
svým domovům.
I tentokrát se všichni účastníci shodli na tom, jak dů-
ležité je učit se cizím jazykům. Každý jistě poznal, kde 
má své slabé místo, zda se jedná o slovní zásobu, či  
o tvoření vět. Nyní mohou žáci 8 měsíců pracovat na 
zlepšení a zdokonalení svých jazykových schopností 
a dovedností. Své úsilí si pak ověří na začátku června 
2015, kdy nám návštěvu oplatí Švýcaři.
Zájezd pro žáky připravilo ředitelství Základní školy 
Bělá pod Bezdězem ve spolupráci se zřizovatelem školy 
městem Bělá pod Bezdězem a partnerskou Oberstu-
fenschule Mosnang. Výměnné pobyty žáků bělské 
školy ve Švýcarsku podporují SRPDŠ při ZŠ Bělá  
p. B., Atmos – Jaroslav Cankař & syn a Tom Bohemia 
Crystal. Mgr. Libuše Coufalová

Terénní výuka zeměpisu v olomouci
Na začátku druhého říjnového týdne se 20 žáků naší 
školy opět vydalo do Olomouce na kurz terénní vý-
uky zeměpisu. Projekt byl organizován Centrem pro 
interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ, je spo-
lufinancován z prostředků Evropské unie a státního 
rozpočtu ČR.
Stejně jako v květnu minulého školního roku připra-
vili lektoři z Katedry geografie Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci pro naše sedmáky  
a osmáky bohatý program. První úkoly čekaly na žáky 
hned po příjezdu do hanácké metropole.
Po hledání zajímavostí v olomoucké zoo následovalo 
hledání úkolů v lese za použití moderní GPS. Obměna 
v dnešní době velice populárního geocachingu byla pro 
mnohé novou a zajímavou zkušeností.
Druhý den třídenního kurzu byl sportovně pozná-
vací. Dopoledne mnozí překonali svůj strach i obavy 
a odvážili se do výšek v lanovém centru. Někteří sice 
zůstali stát pevně nohama na zemi, ale alespoň poskytli 
svým kamarádům tolik potřebné jištění. Odpoledne se 
skupinky za doprovodu svých lektorů vydaly poznávat 
krásy Olomouce.

Podle prezentovaných výsledků odpoledního snažení 
si všichni užili mnoho legrace. Cílem aktivity nazvané 
„Putování s Bohoušem“ bylo poznání nejen města  
a jeho funkcí, ale také seznámení se s lidmi v ulicích. 
Na fotografiích s policisty, turisty, studenty, prodavač-
kami nebo rodilými Hanáky nechyběl nikomu úsměv 
na tváři. Odměnou za celodenní snažení byla večerní 
laser game, kterou si užili úplně všichni.
Poslední den si žáci při plnění úkolů prohlédli  
Arcidiecézní muzeum a mohli vystoupat na věž kated-

rály svatého Václava, na jejímž vrcholu se jim naskytl 
jedinečný pohled nejen na město. Po obědě už nastalo 
loučení s lektory. Podle vyplněných hodnotících do-
tazníků byla největším nedostatkem celé akce krátká 
doba, kterou jsme v Olomouci strávili.

Kurz terénní výuky zeměpisu byl připraven v rámci 
uzavřené dohody o spolupráci naší základní školy  
a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Bc. Petra Tošovská 

Pondělí 8 – 13 hod.
Hernička pro nejmenší děti

Středa: 8 – 13 hod.
Hernička pro nejmenší děti 

čtvrtek 
12.30 – 15 hod.
Šikulky – VV ateliér pro děti MŠ
15 – 17 hod.
Šikulky – VV ateliér pro děti ZŠ
18.30 – 19.30 hod.
Angličtina pro dospělé-pokročilí 

Pátek
8 – 13 hod.
Hernička pro nejmenší děti

NĚCO NAVÍC

V měsíci listopadu připravujeme:
1. 11. 2014 
Dušičkové putování tajemnou Bělou

Adventní dekorace ze sena 
s výtvarnicí paní Císařovou – datum a čas 
budou upřesněny

Těšíme se na vás.
I. Křivánková (pí Kaštánková) 

bližší informace na tel. čísle: 606 174 564

rODičOvsKÉ  CentrUM  
listOpaD 2014

KAŠTAn
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pŘíspěvKy OBčanŮ

ÚKLiD LeSA 2014
V zářijovém čísle našeho měsíčníku vás 
zvala MO ČSSD na úklidovou akci „Za Bě-
lou krásnější“. Otiskujeme příspěvek jedné 
z malých účastnic. 
Dne 6. 9. 2014 jsme se zúčastnili úklidu lesa 
na Vrchbělé. Sešlo se nás tam devět, z toho 
dvě děti, brácha a já. Našli jsme spoustu 
skla, papíru, plastu a podobně. Pan vedoucí 
bělských lesů nám dal pytle a rukavice. Vy-
potřebovali jsme dvě balení pytlů a byli 
jsme všichni špinaví, a hlavně rukavice. 
Na úklid lesa jsme měli 3 hodiny. Pročistili 
jsme celý les od shora dolů a zas nahoru. 
Počasí bylo dobré až na pár kapek, ale velký 
déšť nás naštěstí minul. Pak jsme vše na-
skládali na velkou hromadu. A byla fotka 
a to je konec mého vyprávění.

Magdalena Lomozová, 10 let 

Ó, JAKé ŠTĚSTí! - VAŠeK Z PRoDAné neVĚSTy
Tak i já mohu zvolat, když si vzpomenu na 
svůj dosti dlouhý osobní život s hudbou. 
Někdo nazývá hudbu svou „přítelkyní“ (tak 
i já), ale mně ještě navíc přinášela a dávala 
téměř neomezenou vnitřní svobodu.
Ani v dřívějších dobách „nesvobody“ ni-
kdo nemohl cenzurovat mé pocity, nálady, 
představy, fantazii při poslechu skladeb či 
při mém vlastním muzicírování. Takové 
jsou např. instrumentální sonáty, koncerty 
kvartety, symfonie, preludia, toccaty, fugy, 
fantazie.

Skladby bez jakéhokoli konkrétního – mi-
mohudebního – názvu a které jsou ozna-
čeny určitou tóninou, tempem a mají sa-
mozřejmě svou stavbu – uspořádání. Ty 
působí na nás čistě hudebními výrazovými 
prostředky: melodií, rytmy, harmonií, dy-
namikou – odstupňováním síly zvuku, vý-
běrem osobité barvy zvuku nástrojů, tem-
pem a jeho změnami. Skladatelům, kteří 
taková hudební díla tvoří, nikdo nevidí do 
jejich nitra, neví, co si při komponování 
představují a zda jejich činnost byla nesena 
vznešenými idejemi, či pouze přízemními 
lidskými myšlenkami.

Jistěže právě výběr hudebních výrazových 
prostředků nás určitým směrem může vést, 
ale ne tak jako skladby spojené s textem, 
s názvem: oblíbený cyklus symfonických 
básní „Má vlast“ (z něho především popu-
lární „Vltava“), symfonie „Novosvětská“, 
„Osudová“, „Pastorální“, písně na verše li-
dové, básníků (i současných), bohoslužebné 
texty, mše, oratoria, kantáty, opery, „Slovan-
ské tance“, „Lašské tance“ atd. Při poslechu 
takové hudby je naše představivost přímo 
orientována určitým konkrétním směrem. 

Tím ale ovšem nechci říci, že když se při 
poslechu forem absolutní hudby cítíme 
svobodomyslnější, že to musí být hudba 
umělecky hodnotnější než skladby s urči-
tým konkrétním obsahem! Jen mají výhodu 
při lehčím posuzování jejich vhodnosti, 
či nevhodnosti provozování do určitého 
prostředí a v určité době. Proto také vět-
šinou nikoho nenapadne myšlenka na zá-
kaz hraní takových smyčcových kvartetů, 
sonát, koncertů a nedělo se tak ani za nad-
vlády komunistické ideologie. Hůře pak na 
tom jsou písně či opery s určitým obsahem, 
dějem. Takový úvod (po předehře k opeře 
Prodaná nevěsta) „Proč bychom se netěšili, 
když nám Pán Bůh zdraví dá… jenom ten 
je vpravdě šťastný, kdo života užívá…“ To 
už se všude a každému nehodí, ačkoli je to 
báječný a krásný sbor po všech stránkách. 
Škoda, že se hudební skladby nehodnotí  
a neposuzují především (a právě dnes) po-
dle své umělecké úrovně!
Navázala bych na toto hudební zamyš-
lení připomenutím pěkné bělské tradice: 
MKZ každoročně v prosinci pořádají  
ADVENTNÍ KONCERTY v kostele  
sv. Václava.
Adventní doba odpovídá i uklidnění a od-
počinku v okolní přírodě a je jako přímo 
stvořena k rozjímání a spočinutí ve vlíd-
ném náručí hudby. Radostné očekávání 
zrození nového života, náladu naděje na 
prosté lidské štěstí v nás hudba může vzbu-
dit a takovou má i moc a kouzlo. Především 
komorní skladby niterného a duchovního 
rázu umocňují naše pocity a mohou se 
krásně nést setmělou chrámovou klenbou. 
Těšíme se se všemi spoluobčany na krásné 
adventní chvíle s HUDBOU!

Milena Holečková (3. 10. 2014)

PoDĚKoVání
Chceme poděkovat všem voličům, 

kteří obětovali svůj čas a přišli vhodit 
svůj hlas do volebních uren. 

Zvláště pak děkujeme těm, kteří podpořili 
kandidáty ČSSD. 

Jménem zvolených zastupitelů vás chci 
ujistit, že se budeme snažit, seč naše síly 

budou stačit, náš volební program naplnit.

Vaši zastupitelé
Ing. Milan Lomoz

Mgr. Miroslava Votočková
Libor Šimůnek

Jaromíra Límanová
Petra Kuldová

DUŠičKy
Počátek měsíce listopadu je od nepaměti ve 
znamení „dušiček“. Věřící navštěvují hřbi-
tovy, modlí se za zemřelé a na znamení 
víry ve věčný život pokládají květiny. Za-
pálením svíčky na hrobech duše zemřelých 
nevyvolávají, ale vyjadřují víru ve Světlo 
– Krista – který člověka zachránil z věčné 
temnoty hříchu a smrti. A tak dušičkový 
týden nemůže zůstat smutným vzpomí-
náním na rozkládající se těla zesnulých, 
případně kremačně přetvořených v urnách 
či rozsypaných po louce, ale na živé duše, 
které potřebují naši modlitbu v okamžicích, 
kdy už samy nemohou změnit nic dobrého 
ani špatného, co za svého života vykonaly. 

Přijměte proto pozvání na mše sv. a krátké 
dušičkové pobožnosti, které se budou konat 
na hřbitovech a kostelech v těchto časech:
Sobota 1. 11.: Čistá – v 10 hodin mše  

sv. (kostel) + pobožnost (hřbitov),  
Březovice – v 16.15 pobožnost (hřbitov), 
Bezdědice – v 17 hodin pobožnost (hřbi-
tov),
Neděle 2. 11.: Bělá – v 8 hodin mše  
sv. (farní kostel) + pobožnost (u farního 
kostela), Okna – v 10 hodin mše sv. (kostel) 
+ pobožnost (hřbitov), Bořejov – v 14 ho-
din pobožnost (kostel, oba hřbitovy), Bělá 
– v 16.30 pobožnost (na novém hřbitově)
Středa 5. 11.: Bezděz – v 18 hodin mše  
sv. (kostel) + pobožnost (hřbitov) 
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MUZeUM V LiSToPADU 2014
www.muzeumbela.cz, www.facebook.com/muzeumbela, muzeumbela@gmail.com 

Muzeum v Bělé pod Bezdězem je v listopadu 
2014 pro veřejnost uzavřeno. 

I přesto, po předchozí domluvě na telefonním 
čísle: 326 701 618 si můžete prohlédnout násle-
dující výstavy: Uber plyn! Legendární angličáci  
a nejen oni; Sláva tomu domu, Lidová architek-
tura na Bělsku; 1. světová válka.

Dále se můžete zúčastnit následujících  
doprovodných akcí:

Přednáška Mgr. Pavla Sosnovce, 
13. 11. 2014 od 17 hodin
Mladoboleslavský historik Mgr. P. Sosnovec nám 
ve své přednášce představí další ze zajímavých 
kapitol historie každodennosti.

Muzejní kavárna: Svět neslyšících, 
20. 11. 2014 od 17 hodin
V prostředí stylizované Muzejní kavárny tento-
krát přivítáme Františka Pavlíčka ze Svazu nesly-
šících a nedoslýchavých, který nám přiblíží svět 
našich spoluobčanů se sluchovým postižením.

Mše svatá v kapli sv. Josefa: 
14. 11. 2014 od 16.30 hodin
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli  
sv. Josefa se uskuteční v pátek 14. listopadu 2014 
od 16.30 hodin.

Mše svatá v kostele sv. Václava: 
28. 11. 2014 od 16.30 hodin
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava při 
augustiniánském klášteře se uskuteční v pátek 
28. listopadu od 16.30 hodin.

TRégLoVA BĚLá 2014
Jako každý rok vás 
opět zveme na di-
vadelní minifestival 
amatérských diva-
delních souborů do  
Komorního sálu 
MKZ. Komu se ještě 
nedostal do ruky le-
tošní program, může 

ho stále získat v Knihovně Vladimíra  
Holana. Protože ve Zpravodaji není možné 
popsat všechna plánovaná představení,  
rádi bychom vás upozornili alespoň na  
některá z nich. 

T
TRÉGLOVA BĚLÁ 2014
3 1 .  1 0 .   -   3 0 .  1 1 .  

Rozsvícení vánočního 
stromu

Adventní putování za Mikulášem
V sobotu 6. 12. jsme pro vás opět připravili putování za adventními 
lidovými zvyky a pověstmi. Můžete se u nás setkat s „barborkami“, 
svatým Ambrožem a samozřejmě s čerty, anděly a svatým Miku-
lášem, a to od 17 nebo 18 hodin v nově otevřených prostorách 
Informačního centra zámku. 
Vstupné 50 Kč. Balíčky pro své ratolesti zajišťují rodiče a odevzdá-
vají je čitelně podepsané ve čtvrtek a pátek před akcí do Knihovny 
Vladimíra Holana v otevírací době, nebo u pokladny na zámku 
těsně před akcí.
Lístky můžete rezervovat na www.mkzbela.cz, nebo přímo zakoupit 
v Knihovně Vladimíra Holana. Kapacita 50 osob v jedné skupině.

Adventní koncert 
Neděle 7. 12. od 17 hodin 
v kostele Povýšení svatého Kříže

V letošním roce vás 
zveme na již tradiční 
adventní koncert, 
tentokrát do nově 
opraveného kostela 
Povýšení svatého 
Kříže, po dohodě  
a  s podporou pana 
faráře Kamila Škody. 
Varhany rozezní Vla-

dimír Jelínek, na trubku ho doprovodí 
František Svejkovský a celým programem 
vás provede Jarmila Švehlová. 
Vstupné dobrovolné.

V sobotu 8. listopadu pozveme do diva-
delního sálu v 15 hodin děti na „Příhody 
včelích medvídků“ v podání tentokrát pro-
fesionálního divadla Věž z Brna. 

Večer bude naším hostem poprvé DS Re-
fektář, TJ Jinonice, Praha 5, s hrou „Hotel 
Intercontinental“. 

Divadelní soubor Tyl Bakov nad Jizerou 
u nás naopak vídáte častěji, tentokrát ale 
předvede svou novou komediální inscenaci 
„Úžasná svatba“, a to v sobotu 15. listopadu.

Nově budeme mít možnost posoudit diva-
delní soubor z Nového Boru, N.O.P.O.Ď. 

(Novoborské, obrozenecké, prozatímní, 
ochotnické divadlo). Přivezou nám čer-
nou komedii „Přežívat, nebo žít“ na mo-
tivy kultovní hry Colina Higginse „Harold 
a Maud“. 

A opět nemůžeme 
zapomenout na Di-
vadýlko na dlani 
z Mladé Boleslavi. 
Tentokrát představí 
titul „Ať žije obro-
zení“, obnovenou 
premiéru Klicperovy 
frašky ve zbrusu no-
vém kabátě. Ať žije obrození

Příhody včelích medvídků

Přežívat, nebo žít

V neděli 30. listopadu společně roz-
svítíme vánoční strom na Masarykově  
náměstí a zároveň zahájíme výstavu 
tentokrát s tématem „Co nám nosil Je-
žíšek aneb Kdo si hraje, nezlobí“.
Slavnostní atmosféru podtrhne svou 
hudbou Zámecký saxofonový orche-
str Josefa Žemličky, který uslyšíte ještě  

v budově Městských kultur-
ních zařízení při návštěvě 

našeho Výstavního sálu. 
Pokud si přinesete 
svíčky nebo lucerničky, 
budete mít opět mož-
nost odnést si první vá-
noční světlo do svých 
domovů. 
Těšíme se na vás  
v 17.30 na Masary-
kově náměstí.
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spOlečensKá rUBriKa

PoDĚKoVání
Touto cestou bych chtěl poděkovat 

zástupcům města Bělé pod Bezdězem, 
paní starostce Jitce Tošovské 

a panu Zdeňkovi Krenickému, za milou návštěvu 
a blahopřání s dárkem k mým narozeninám.

Břetislav Bittner

Ještě jednou bych ráda poděkovala zástupcům města, 
dále členům Klubu důchodců ŠKODA AUTO 

a všem přátelům a známým za gratulace, 
pěkné dárky a přání k mým narozeninám.

Milena Jílková 

Za milé a vřelé přání i věcné dary
 k mým narozeninám děkuji 

Městskému úřadu v Bělé pod Bezdězem zastoupenému 
paní starostkou Jitkou Tošovskou a panem tajemníkem 

Zdeňkem Krenickým i Svazu tělesně postižených 
zastoupených paní Květou Průškovou. 

Tato pozornost je o to milejší, 
že nejsem narozen v Bělé ani její dlouholetý obyvatel. 

Díky. 
Ing. Rudolf Klacek

VZPoMínKy
Dne 21. 10. to bylo sedm let, co nás navždy opustila 
naše maminka, babička a prababička, paní Zdeňka 
Čermáková, a dne 19. 11. tomu bude čtrnáct let, co 
odešel náš tatínek, dědeček a kamarád, pan Zdeněk 
Čermák. Kdo jste je znal, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají děti s rodinami. 

Dne 3. 11. uplyne dvanáct let od úmrtí Aloise Šedy  
a 29. 11. tomu bude 18 let, kdy nás opustila naše  
maminka Jarmila Šedová. 

Vzpomínají děti Karel, Pavel, 
Petr a Jana s rodinou.

Dne 6. 11. uplyne již osm let od úmrtí 
mé manželky, naší maminky a babičky, 
paní Jany Kudláčkové. Kdo jste ji znali 
a měli rádi, vzpomeňte, prosím, s námi. 

Stále vzpomínají manžel Miloslav  
a děti s rodinami.

Dne 10. 11. uplyne 8 let od úmrtí pana Vratislava 
Hanče. Kdo jste ho znal a měl rád, vzpomeňte s námi.

Maminka, manželka a děti s rodinami

Dne 15. 11. uplynou čtyři roky, co nás opustil náš mi-
lovaný tatínek a dědeček, pan František Kamler. 

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 17. 11. uplyne devět let od úmrtí paní Ludmily 
Hukové z Hlínoviště. 

Vzpomínají manžel a syn.

Dne 20. 11. tomu bude již deset let, co zemřel můj 
drahý strýc, pan Karel Hrubý. Kdo jste ho znali  
a měli rádi, vzpomeňte, prosím, se mnou.
S úctou vzpomíná a nikdy nezapomene neteř Jarmila. 

Dne 23. 11. uplyne 30 let, co s láskou vzpomínáme na 
tatínka a dědečka, Jaroslava Nováka. Kdo jste ho zna-
li, vzpomeňte s námi. 

Dcera s manželem a vnoučata

Dne 27. 11. tomu bude 6 let, co nás navždy opustil 
pan František Kastner. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

gRATULACe
V tomto měsíci oslaví své krásné 

75. a 85. narozeniny Stanislava a Milan Krejbichovi. 
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví 

a životního optimismu 
přejí děti a vnoučata se svými rodinami. 

Carillon se připravuje na čas adventní
Carillon připravuje již deváté adventní zpí-
vání. Dovolte mi ovšem, abych se trochu vrátila  
k začátkům vánočních koncertů. Od roku 2006 
až do roku 2013 jsme odzpívali 94 vánočních 
koncertů. Byla to jednak samostatná vystoupení 
Zvonků, Carillonu, ale nejmilejší byla zpívání 
společná.
Koncerty jsme pořádali nejenom v Bělé, ale  
i v okolí, např. na Bezdězu, v Dubé, v Čisté,  
v Katusicích, v Doksech, v Mnichově Hradišti, 
ve Stráži pod Ralskem, v Nymburku, a nejdále 
si Carillon zazpíval v Králíkách v Orlických 
horách v roce 2007 na poutním místě Matky 
Boží - je to dodnes nezapomenutelný zážitek.
Od října vybíráme repertoár pro letošní ad-

ventní zpívání. Na výběr máme jednak archivní 
materiály, neboť tam je uloženo téměř pade-
sát našich vánočních skladeb. Další část tvoří 
skladby starší s hudebním doprovodem kom-
ponovaným pro Carillon a potom množství 
nových skladeb z vánočního repertoáru a také 
ty, které jsme získali od pana Klipce z Paprsku 
a které se staly společným zpíváním se Zvonky. 
V poslední době se věnujeme zvláště nácviku 
skladeb a capella (bez doprovodu nástrojů).
Zbývají téměř dva měsíce, ale my pro vás při-
pravujeme ty nejkrásnější skladby, kterými vám 
dobu předvánoční chceme zpříjemnit, a už se 
zase těšíme na Ježíška…

 Mgr. Marcela Nigrínová

spOlKOvá činnOst

Pozvánka na 
Vánoční dvoreček 
 v neděli 14. 12. 2014, 

10-16 hodin

Letos opět, jako po minulé roky, připravujeme 
pro veřejnost Vánoční dvoreček. Pro malé  
i velké budou připravené tvořivé aktivity, jako 
je výroba vánočních hvězdiček a jiných oz-
dob ze skleněných korálků, výroba náušnic  
a náramků, zdobení perníčků apod. Akce bude 
doprovázena hudbou. Již tradičně nebude chy-
bět jak občerstvení, tak i prodej vánočních de-
korací a dárků. 

Přijměte proto naše srdečné pozvání. 
Sbor Bratrské jednoty baptistů

v Bělé pod Bezdězem 



7

spOrt a spOlKOvá činnOst

Úspěchy bělských šermířů
Na 120 mladých šermířů z celé ČR za-
hájilo 20. a 21. září svou letošní sezonu 
již tradičně v Bělé pod Bezdězem. Šer-
mířský klub 1. FC Bělá pod Bezdězem 
pořádal za podpory města a pod zá-
štitou paní starostky 5. ročník turnaje  
PODBEZDĚZSKÝ KORD 2014. 
Domácí šermíři slavili vítězství hned ve 
dvou ze čtyř vypsaných kategorií. Mezi 
žačkami zvítězila bez jediné porážky 
Anna Coufalová a mezi mladšími žáky 
podobně triumfoval její bratr František 
Coufal. V elitní osmičce mezi žáky pak 
na sedmém místě skončil Vít Nováček 
a osmé místo v kategorii mladších žáků 
vyšermoval Matyáš Landovský.
Další umístění bělských šermířů: ml. 
žačky – 11. Nováčková, 18. Šafránková, 
ml. žáci – 18. Kovář, 24. Novák, 25. Pro-
cházka, žačky – 12. Adamová, 19. Nováčková, 
žáci – 11. Coufal, 34. Kovář, 40. Landovský.
Zatímco naše mladé šermířské naděje šermovaly 
na domácích planších, reprezentovali ve stejný 
čas bělský veteránský šerm Marcela Stádníková 
s Pavlem Hofschnaidrem na tradičním turnaji 

Stará garda v Hradci Králové. Stádníková sice  
v kordu skončila na nepopulárním čtvrtém 
místě, ale svým vítězstvím ve fleretu vypálila 
rybník všem specialistkám. Hofschnaidr byl 
v kordu i v šavli stříbrný a ve fleretu bral páté 
místo.

Výrazného úspěchu dosáhla Anna 
Coufalová 5. října v Praze na turnaji 
Czech Open 2014 mezi 46 juniorkami 
z Čech i ze Slovenska, když se probo-
jovala až na třetí místo. Tato mladá  
a talentovaná bělská šermířka, ač vě-
kem ještě žačka, dokázala v cestě na 
stupně vítězů porazit jak kolegyně  
z české kadetské reprezentace, tak  
i české juniorské reprezentantky.
Skvělou formu si Coufalová udržela  
i následující víkend, kdy v úvodním 
turnaji Evropského kadetského okruhu 
ve švýcarském Montreux obsadila  
v silné konkurenci 73 děvčat z 13 států 
skvělé 16. místo.

Za podporu šermu děkujeme našim 
partnerům, kterými jsou město Bělá 

pod Bezdězem, firmy Atmos – J. Cankař a syn, 
Tom Bohemia Crystal s. r. o., MS Polygrafie s. r. o.,  
o. s. Fokus MB a ČŠS. Srdečné díky všem!

Více na: www.serm-bela.webnode.cz
MC

o. S. Tajemství - oddíl turistiky TPD

Turistika v měsíci listopadu, v měsíci prvního sněhu
V měsíci listopadu se turisté ne-

ukládají k zimnímu spánku, ale zvou vás v pá-
tek 7. 11. na řádnou schůzi TPD, představení 
adventních a vánočních akcí. Začínáme vybí-
rat registrační poplatek na r. 2015 a další info.
Neděle 16. 11. Lužické hory a Kunratické 
Švýcarsko. Autobusový zájezd. Údolí samoty,  
Havraní skály, skalní divadlo, Drnovec. Trasa:  
8-12 km, mírně náročné. Odjezdy: 8.30 MB 

Bondy, 8.45 Bělá, u kapličky, 9 h Doksy. Před-
běžná cena: 150,- Kč. Občerstvení: Drnovecká 
hospůdka. Návrat předpokládáme.
Sobota 29. 11. Adventní loučení se studánkami  
v Podbezdězí. Sraz: 9 h u České brány.  
U zastávky ČD Bělá, město 9.30. Trasa do 8 km 
dle počasí. Buřty s sebou, hlt červeného moku, 
hrneček. Dobré obutí a dobrou náladu s sebou. 
Pravděpodobný návrat před setměním.

Zveme vás v úterý 2. 12. na turisticko-spole-
čenskou besedu s dobrodruhem J. Tajčem - Na 
kole z Kapského Města k jezeru Turkana. Be-
seda se koná v Komorním sále MKZ. Začátek  
v 18 hod., vstupné 30 Kč.
Připravujeme - sobota 13. 12. zájezd na ad-
ventní trhy Norimberk.
Přihlášky na známém tel. čísle a e-mailu TPD. 
Těšíme se na setkání.  Horský vůdce

Foto: F. Coufal, paní starostka, M. Landovský

Středočeští rybáři zvolili nového předsedu
Na konferenci Čes-
kého rybářského 
svazu Středočeský 
územní svaz (SÚS) 
dne 20. září 2014  
v Průhonicích zvolil 
nové vedení středo-
českých rybářů. 

Na této konferenci byl zvolen novým předse-
dou SÚS pan Dušan Hýbner, hospodář místní 
organizace rybářů z Bělé pod Bezdězem.
Dosud žádný z rybářů města Bělá pod Bez-
dězem nezastával takto významnou funkci, 
jedná se o historický úspěch města i celého 
regionu. Na dosaženém výsledku má velký 
podíl trvalý zájem a podpora vedení města  
a sponzorů místní organizace rybářů. 
Středočeský územní svaz sdružuje 103 míst-
ních organizací s celkovým počtem 36 230 
členů.

Pan Dušan Hýbner dosud vykonával řadu dů-
ležitých funkcí jak na úrovni územního svazu, 
tak v místní organizaci rybářů. Získal řadu 
zkušeností, jež může nyní při výkonu nové 
funkce zúročit. 
Jeho volbu lze považovat za vyjádření důvěry 
nejširší členské základny v jeho schopnosti  
a znalosti.
Nově zvolený předseda má jasnou představu  
o tom, kam by měl vývoj sportovního rybářství 
směřovat a co je nutné pro další zlepšení dělat.
Jedním ze základních cílů nového předsedy 
je zastavit úbytek členské základny, přilákat 
děti a mládež a vytvořit konkurenční prostředí 
soukromým revírům.
Na závěr popřejme novému předsedovi při 
prosazování jeho cílů mnoho pracovních 
úspěchů a celému rybářskému sportu mnoho 
zdaru. 

Ing. Miroslav NEUMAN
jednatel místní organizace
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14. 12. 2014
10.00 - 16.00
Masarykovo  náměstí

VÁNOČNÍ 
JARMAREČEK

V BĚLÉ POD BEZDĚZEM 
PLNÝ VŮNÍ, CHUTÍ A  SETKÁVÁNÍ

Městská kulturní zařízení vás zvou na 

PODROBNOSTI A PETICI MŮŽETE PODEPSAT NA 
www.zachrante-drds.cz

Vážený pane generální řediteli,
před týdnem jsem zaznamenal zprávu, která zásadně poo-
pravila a v podstatě popravila můj doposud křišťálový vztah 
k Českému rozhlasu.
Zjistil jsem, že ve Vaší instituci, která je poskytovatelem veřej-
né služby (jak rádi prezentujete), dochází k bezprecedentní 
a naprosto neomluvitelné akci. Pod praporem „zefektivnění 
fungování“ a za autoritativního vedení pana Simona rušíte 
Dismanův rozhlasový dětský soubor. Bez široké diskuse s ro-
diči dětí, uměleckou obcí a v neposlední řadě s Vašimi poslu-
chači, Vašimi koncesionáři, ukončíte činnost souboru, který 
šíří slávu Českého rozhlasu a naší republiky po celém světě 
- soubor, který trvá ve své kontinuitě od 30. let 20. století.
Pracuji jako ředitel Městských kulturních zařízení v Bělé pod 
Bezdězem, tedy v rodném městě zakladatele souboru pana 
Miloslava Dismana. Tato diversní akce, nazývejme věci jejich 
pravými jmény, se dá směle srovnat s výprodejem českých 
korunovačních klenotů. A slova tiskových zpráv Českého roz-
hlasu o zkvalitňování práce s dětmi, o pokračování souboru 
jako součásti pěveckého souboru, o vedení dětí kvalitními 
lektory – prosím, tohle jsou jen plivance do tváře veřejnosti. 
Nemohu se zbavit dojmu, že důvodem tohoto zefektivnění 
je hlavně potřeba zbavit se manželů Fléglových, kvalitních 
lektorů a vedoucích souboru, milovaných dětmi, rodiči i bý-
valými členy. Tito dva zkušení pracovníci, kteří se o soubor 

starají více jak čtvrt století, jsou nahrazeni od Nového roku, 
a to bez výběrového řízení. 

Obracím se proto na Vás spolu s dalšími občany Bělé pod 
Bezdězem a žádáme Vás o přehodnocení celé situace. Za-
stavte neblahé kroky pana Simona, ředitele Centra umě-
leckých těles, soutěží a přehlídek, a přehodnoťte také jeho 
setrvání ve funkci. Zastavte slučování dvou svébytných těles. 
Pan Simon a ti, kdo se bez uzardění podepsali pod tuto ha-
nebnost, si tímto krokem vystavili nedostatečnou. 
Tento dopis je otevřeným dopisem a poskytuji ho také dal-
ším médiím.

Za rozhořčené občany Bělé pod Bezdězem
Petr Matoušek,

ředitel Městských kulturních zařízení 
Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace

zAChRAňTE DRDS
Otevřený dopis generálnímu řediteli  Českého rozhlasu Mgr. art. Peteru Duhanovi

ZACHRAŇTE
DRDS!


