Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU - ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY - REPREZENTAČNÍ
PLES - SPOLEČENSKÁ RUBRIKA - ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
čas klidu a míru je sotva za námi a před
námi je nový rok 2015. Měl by to být rok
relativně klidný. Klidný proto, že nejsou
plánovány žádné volby, a relativně proto,
že práce před námi je mnoho a mnoho.
Ať už je to dokončení rozjetých akcí,
jako je například rekonstrukce Mělnické, nebo příprava akcí nových, či již
tradiční setkání rodáků.
Rok 2015 by měl být o setkávání. Bude
tu setkání rodáků, Běláků, ale i setkávání vedení města s občany, které pro-

běhne v každém ročním čase, tedy čtyřikrát do roka. Na těchto setkáních
bychom vás chtěli nejen informovat
o práci zastupitelů a městského úřadu,
ale chtěli bychom získat i náměty, co je
možné zlepšit a udělat pro Bělou a její
občany.
Do nového roku mi proto dovolte, abych
vám popřál hodně štěstí, pevné zdraví
a spoustu úspěchů a pohody jak v osobním, tak v pracovním životě.
Ing. Milan Lomoz

LEDEN
1/2015
39. ročník

Pátek 9. 1.
Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
od 16.30 hodin
Vernisáž 10. ledna od 15.30
Ve Výstavním sále MKZ uvidíte
„DALŠÍ KROK“
Výstava obrazů Vlado Vovkaniče
10. – 26. 1. 2015
Úterý 13. 1.
LIAZ, Liberecké automobilové
závody v Mnichově Hradišti:
přednáška Mgr. Jany Dumkové
od 17 hodin, vstupné 20 Kč
Sobota 17. 1.
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
od 20 hodin
Předprodej v knihovně V. Holana
Pátek 23. 1.
MUZEJNÍ KAVÁRNA: PAROSTROJNÍ
PIVOVAR LOBEČ
od 17 hodin, vstupné 20 Kč
Sobota 24. 1.
„Pošťák Čestmír“
Pohádka Divadla Úsměv
v Komorním sále MKZ od 15 h.
Vstupné: 30 Kč
Rezervace na: www.mkzbela.cz
Pátek 30. 1.
Mše svatá v kostele sv. Václava
od 16.30 hodin

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Z jednání
rady města

Hospodářská činnost (HČ) předpokládá
příjmy 9,592.811,- Kč, výdaje na údržbu
bytového fondu 7,951.000,- Kč. Rozpočet
HČ je nedílnou součástí rozpočtu města Bělá
pod Bezdězem.

Občerstvení na koupališti

Rozpočet města

Rada města schválila stav plnění rozpočtu
města k 31. 10. 2014. Příjmy jsou ve výši
97,761.109,28 Kč, výdaje 82,490.756,73 Kč.
Rada města doporučila zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 10/2014
– příjmová i výdajová část rozpočtu se
navyšuje o 5,971.200,- Kč. Příjmy jsou ve výši
100,180.630,- Kč, výdaje 106,613.320,- Kč.
Financování se nemění.
Rada města doporučila zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 11/2014
– příjmová i výdajová část rozpočtu se
navyšuje o 62.530,- Kč. Příjmy jsou ve výši
100,243.160,- Kč, výdaje 106,675.850,- Kč.
Financování se nemění.

Návrh rozpočtu města na r. 2015

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit předložený rozpočet města podle
paragrafů na r. 2015 jako schodkový. Příjmy
ve výši 75,611.800,- Kč a výdaje 89,981.560,Kč. Schodek v celkové výši 14,369.760,- Kč
bude financován z úvěrového účtu částkou
9,000.000,- Kč, ze sociálního fondu částkou
500.000,- Kč, z Fondu rozvoje bydlení
400.000,- Kč, zbytek ve výši 4,469.760 Kč
bude dofinancován z Fondu rezerv a rozvoje.

Rada města schválila uzavření Dodatku
č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem areálu
občerstvení „Věchýtek“ na koupališti v Bělé
pod Bezdězem – prostor sloužící k podnikání
o výměře 106 m², terasy o výměře 67 m²
a pozemku o výměře 676 m², za účelem
provozování občerstvení, za smluvní
nájemné ve výši 30.294,- Kč/rok/sezona
s platností od 1. 1. 2015 na dobu určitou
2 let, tj. do 31. 12. 2016.

Prodej domu v Hlínovišti

Rada města revokuje usnesení rady města
č. 467/2014 a ukládá přípravu nového
výběrového řízení na prodej rodinného
domu Hlínoviště čp. 15 a část pozemku stp.
č. 357/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
364 m2 včetně kolny, to vše v k. ú. Bělá pod
Bezdězem.

Revitalizace zeleně

Rada města doporučila zastupitelstvu města
schválit uzavření Smlouvy č. 14166716
o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí na projekt
„Revitalizace stromořadí Bělá pod Bezdězem
– II. etapa“ podepsané zástupcem Fondu dne
18. 11. 2014 v předloženém znění.

Péče o památky

Rada města doporučila zastupitelstvu města

schválit rozdělení státní finanční dotace
v rámci Programu regenerace městské
památkové zóny MPZ a městské památkové
rezervace MPR v Bělé pod Bezdězem pro
rok 2014 takto:
a) Římskokatolická farnost Bělá pod
Bezdězem: kostel Povýšení sv. Kříže –
pokračování obnovy (restaurování) výmalby
hlavní lodi kostela (část nad kůrem, lunety
a zadní stěna kůru) v celkovém finančním
objemu 285.000,- Kč s finanční podporou
státu 188.000,- Kč, podílem vlastníka (církveneplátce DPH) 68.000,- Kč a podílem města
29.000,- Kč.
b) Česká provincie Řádu sv. Augustina:
provedení odvlhčení kaple sv. Mikuláše
Tolentinského a sakristie v kostele sv. Václava
v Bělé pod Bezdězem a další s tím související
práce – II. etapa prací v celkovém finančním
objemu 474.380,- Kč s finanční podporou
státu 212.000,- Kč, podílem vlastníka (církveplátce DPH) 194.340,- Kč a podílem města
68.040,- Kč.

Sportovně-rekreační areál Vrchbělá

Rada města souhlasí s napojením areálu
„Sportovně-rekreační areál Vrchbělá,
multifunkční turistické centrum“ na stávající
splaškovou kanalizaci – kanalizační přivaděč
na Vrchbělé – za účelem odvádění a likvidace
splaškových odpadních vod za podmínek dle
vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav, a. s.

Výroční zpráva školy

Rada města projednala a bere na vědomí
předloženou Výroční zprávu Základní školy
Bělá pod Bezdězem za školní rok 2013/2014.

Revitalizace stromořadí Bělá pod Bezdězem, II. etapa
Lipové aleje a stromořadí jsou nedílnou součástí
životního prostředí ve městě Bělá pod Bezdězem. Stejně jako chodníky a cesty, i vzrostlé
stromy potřebují péči, aby u nich byl zajištěn
dobrý zdravotní stav a provozní bezpečnost
a mohly ještě po mnoho let zkrášlovat město.
Na základě těchto skutečností započalo město
s revitalizací stromořadí již v roce 2009. Prvním projektem byla „Revitalizace stromořadí
Ke Hřbitovu a Na Šancích“. Tato úspěšná akce
byla provedena na základě přidělené dotace
z „Operačního programu životního prostředí“.
Ve snaze navázat na úspěchy v roce 2009 byl
připraven projekt „Revitalizace stromořadí Bělá
pod Bezdězem, II. etapa“, do níž byla zahrnuta
lipová stromořadí v ulicích Kuřívodská, Lidová
a Páterovská. Po počátečních komplikacích týkajících se vlastnictví pozemků byl úspěšně vypracován projekt a podána žádost o dotaci z „Operačního programu životního prostředí“. V roce
2014 byla dotace městu Bělá pod Bezdězem
přidělena a mohly započít přípravy na realizaci

projektu a zároveň realizace samotná.
Celkové náklady na projekt se pohybují kolem
cca 2 300 000 Kč. Město obdrželo dotaci ve výši
75 % celkových nákladů.
Od září 2014 do konce roku 2014 probíhaly
práce v ulici Kuřívodská. Bylo zde provedeno
kácení jedinců s podprůměrným zdravotním
stavem a zdravotně bezpečnostní řezy u ostatních dřevin. Na jaře 2015 budou provedeny
zdravotně bezpečnostní řezy v ulici Lidová a Páterovská a dokončeny výsadby nově navržených
dřevin.
Díky poskytnutým dotacím z „Operačního programu životního prostředí“ se za posledních pět
let podařilo upravit, stabilizovat a částečně obnovit lipová stromořadí v Bělé pod Bezdězem,
která díky těmto zásahům budou ještě dlouho
zkrášlovat zdejší životní prostředí.
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DĚNÍ VE MĚSTĚ
Živá kultura
Možná, že si pod těmito slovy představíte obohacování a kultivování potravin a především zdravých
mléčných výrobků. Obohacování a kultivování,
to ano, ale já nyní myslím na náš citový, duchovní
život a jak bychom ten naplnili, a cítili se tím spokojenější a jaksi ucelenější.

Proto většina z nás vyhledává a chodí poslouchat
hudbu, chce vidět dramatická představení, slyšet
recitaci poesie nebo si prohlédnout osobně obrazy
na výstavách. Protože chceme být součástí znovuoživení a nového tvůrčího procesu, a tím mít daleko
více možností citových zážitků pro sebe.
Výstižně se o tom zmínil ve své kritice na koncertní
představení „Gala Smetana“ PhDr. S. Pecháček:
„… vyspělá záznamová technika… nahrávek nejvyšší umělecké i technické úrovně, reprodukovaná hudba nikdy nemůže zcela nahradit zážitek
z živého konceru, kdy je posluchač osobně přítomen procesu, při němž se neživý notový záznam

přetváří do znějící podoby uměleckého díla, a to
vždy originálním a neopakovatelným způsobem.“
Tak tomu bylo i na prvním adventním koncertu
v kostele Povýšení svatého Kříže, kdy jsme si
společně a v klidu (rekonstruovaného) chrámu
mohli poslechnout nádheru barokních skladeb,
nesmrtelných mistrů své doby. Člověka úplně
nadchne, povznese do nebeských výšin zvuk
varhan a vysoké trubky (clariny) a jejich virtuosní ovládání pány V. Jelínkem a F. Svejkovským.
Přímo okouzlená jsem byla chorálem J. S. Bacha
z duchovní kantáty „Jesus bleibet meine Freude“,
kdy se nad předivem základního rytmického
ostinata klene niterná, krásná melodie hraná
trubkou. Nechyběly ani radostné taneční suity dalších barokních skladatelů, tolik oblíbené
v díle G. F. Händla a P. J. Vejvanovského. S citovým zaujetím jsme si mohli prožít a obdivovat umění improvizace na rorátní melodii pana
varhaníka Jelínka.
Byl to opět pro milovníky krásné hudby neopakovatelný zážitek a zúčastněných, kteří si chtěli
obohatit svůj citový život v adventní době, bylo
opravdu hodně. I atmosféra, která je vytvářená
spřízněním hudbymilovných duší, může člověka
potěšit a za to (i mnohé jiné) vděčíme i pořadatelům a kulturní nabídce MKZ.
Milena Holečková, prosinec 2014

Bělští skokani opět
nezklamali
V předvánočním období se žáci naší základní
školy pravidelně zúčastňují soutěže ve skoku
vysokém MH laťka, kterou pořádá 2. ZŠ
v Mnichově Hradišti. Ani v roce 2014 tomu
nebylo jinak a naši skokani opět předvedli své
kvality. Všichni čtyři reprezentanti se ve svých
kategoriích umístili „na bedně“.
Anna Roztočilová z 8. A ve své kategorii zvítězila výkonem 140 cm, Jakub Friedrich z 8. B
obsadil druhé místo výkonem 150 cm, Matěj
Rak ze 7. A byl taktéž druhý výkonem 135 cm
a Jiří Klimeš z 8. B získal třetí místo výkonem
145 cm.

Všichni skokani si zaslouží poděkování
za vzornou reprezentaci ZŠ a města Bělá pod
Bezdězem. Poděkování patří i Technickým
službám našeho města za zajištění dopravy
soutěžících.
Jakub Tošovský

Rekonstrukce učebny fyziky a vybudování fyzikální laboratoře
V druhé polovině listopadu 2014 byl do bělské školy dodán školní experimentální systém
Vernier. Tímto posledním krokem byla dokončena rekonstrukce učebny a vybudována nová
laboratoř fyziky v celkové hodnotě 416 622 Kč.
Ve fyzikální laboratoři byla provedena vý-

měna stávajícího osvětlení, vybudovány odpovídající rozvody elektroinstalace, které
umožní realizovat laboratorní práce z oblasti elektrotechniky ve skupinách žáků.
Dále bylo vybudováno pracoviště s počítačem, dataprojektorem a promítací plochou.
Do laboratoře byl pořízen nový nábytek. Nově
dodaný experimentální systém Vernier používají stovky škol po celé České republice. Měřicí

a experimentální zařízení doplněné softwarem
pro počítač i přenosný dotykový dataloger má
široké spektrum činností: měření v terénu, provádění názorných experimentů, uskutečňování
badatelských žákovských aktivit a laboratorních prací.
Nově vybudovaná
fyzikální laboratoř
umožňuje experimentální výuku
fyziky a dalších
příro dovědných
předmětů, vede
ke zkvalitnění názornosti těchto
předmětů a v neposlední řadě díky
své interaktivitě
zlepšuje vztah
žáků k přírodním
vědám. Zavedení
interaktivní výuky přírodních věd má za cíl
popularizovat techniku a zkvalitnit technické
vzdělávání na bělské škole. Žáci mají možnost
na jednoduchých pokusech ověřovat nabyté teoretické znalosti a získávat praktické dovednosti
z aplikované vědy.
Nové vysoce kvalitní technologické nástroje,
výukové systémy a vzdělávací materiály jsou
inspirací nejen pro žáky, ale i pro jejich pe3

dagogy. Učitelé přírodovědných předmětů již
absolvovali školení akreditované MŠMT se zaměřením na co nejkvalitnější a nejvhodnější
použití nové technologie ve výuce. Laboratoř
bude využívána i pro mimoškolní činnost zájmového kroužku fyziky.
Na pořízení experimentálního zařízení získala
škola dotaci v rámci Regionálních grantových
programů ŠKODA AUTO na rok 2014, podporovaný program Popularizace technického
vzdělávání na základních školách.
Další finanční prostředky byly poskytnuty
firmou Atmos – Jaroslav Cankař & syn Bělá
pod Bezdězem, městem Bělá pod Bezdězem
a SRPDŠ při ZŠ Bělá pod Bezdězem.
Ing. Zdeněk Galetka

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Kaplan Kamil Škoda
Koncem loňského
roku nás navštívil kněz Kamil
Škoda na předem
domluvený rozhovor. A protože
je prosinec časem
adventu, obdobím
dychtivých dětských očí a často
i přehršlí sněhu, není divu, že se náš rozhovor
točil právě okolo Vánoc. Věříme, že i vy se rádi
ohlédnete za uplynulými svátky.
Slovo ADVENT pochází z latinského „adventus“, tedy příchod. A ten mám zase já velmi těsně
spojený se slovem „cesta“. V únoru minulého
roku nastoupil nový administrátor bělské farnosti (a také dalších pěti farností v okolí), kaplan
Kamil Škoda. Jsem zvědavý i na pokraji svátečního období, a tak spolu mluvíme skoro hodinu
o všem možném a také o tom, jaká byla jeho
cesta, která ho přivedla do Bělé pod Bezdězem.
„Narodil jsem se v Hodkovicích nad Mohelkou.
Naše rodina je věřící, chodívali jsme do kostela
krom neděle i ve všední dny. Jako školák jsem
pak chodil na faru na náboženství. A člověk
postupně nasává atmosféru ve svém okolí a ta
ho pochopitelně formuje. V sedmé třídě jsem
se začal rozhodovat, kam povedu dál svůj život.
A mezi jinými možnostmi se objevilo právě
i kněžské povolání. Definitivně jsem se pro svou
současnou dráhu rozhodl ve druhém ročníku
na gymnáziu. A tak jsem vstoupil do semináře
v Olomouci.“
Nastupoval jste do kněžského semináře
ve věku, kdy většině okolních kluků bouří

hormony. Nebylo vám tak trochu líto, že tímto
rozhodnutím vytěsníte ze svého budoucího
života ženy a dívky?
„Na tuhle otázku není tak jednoduchá odpověď,
jak si představujete. Na počátku bylo rozhodnutí, které v sobě jistá omezení neslo. A koneckonců ženy a dívky jsem ze svého života
úplně neškrtl, jen v nich vidím sestry. Ostatně
seminář dokončila zhruba třetina z těch, co
do něj nastoupili. A pro některé z nich byl jistě
i jeden z důvodů ten, který jste jmenoval. Ale
těch důvodů pro jejich odchod byla celá řada
– od prospěchových až po osobní. Seminář má
velmi přísný řád, takřka vojensky přesný, výuka
je velmi náročná. Osobního volna má mladý
adept velmi málo. Tady, v semináři, se teprve
začínáte formovat.“
Po semináři Mladá Boleslav a teď Bělá pod
Bezdězem. Jak se vlastně obsazují farnosti?
„To je povinnost, kterou řeší pan biskup. Já
osobně myslím, že těžko. V naší litoměřické
diecézi je hodně farností, a málo kněží. Pokud
nás některý farář opustí a odejde na věčnost,
dochází k složitému pohybu kněží. Nedostatek
farářů je vlastně viditelný i v případě bělského
faráře, který spravuje Bělou, Bezděz a Okna.
Další tři farnosti – Bezdědice, Bořejov, Kruh –
nejsou příliš funkční.“
Je asi přirozené, že každý kněz má kromě
svých duchovních povinností ještě oblast,
které se věnuje ze své záliby. Váš předchůdce
P. Jan Nepomuk Jiřiště se věnoval především
historii a památkám, vy se věnujete mládeži,
a to nejen té křesťanské.
„To máte úplnou pravdu, kromě výuky náboženství se hodně věnuji Antiochii. Tato aktivita vznikla v devadesátých letech 20. století, aby poukázala na křesťanské hodnoty.

Probíhá to tak, že se každý rok v létě na vybrané
místo v republice (hledá se malá ves či městečko
s nízkou religiozitou) sjede několik mladých
křesťanů. Na tom samém místě se akce opakuje
po dva až tři roky. Ti, kteří přijedou, mají společný duchovní program, a to i pozdě večer v kostele, ale i třeba společné výlety. A během dne se
snažíme mladým lidem i dětem ukázat jistý druh
chování, prožívání, naše hodnoty a víru. Tak aby
získali alternativu k trávení volného času.“
Vy máte ale, pane faráři, i některé další koníčky, že? Mám na mysli především vaše muzicírování…
„Pokud je čas, rád si zahraji na varhany, klavír,
harmoniku nebo kytaru. Na sport moc nejsem,
vlastně vůbec. Jedině snad procházky, třeba večerním městem. Cestou se modlím nebo promýšlím, co den dal.“
Když mluvíme o volném čase – jak letos budete trávit Vánoce, respektive Štědrý den?
„Letos to bude premiéra. Dopoledne zřejmě
přijedou rodiče, pak příprava večeře, odpolední bohoslužba v sousední farnosti, příprava na půlnoční. A samotná půlnoční v Bělé
a na Bezdězu. Na Boží hod následují další bohoslužby v ,mých´ farnostech – takže já budu
vlastně pořád s lidmi.“
A co budete mít k večeři?
„To se ještě uvidí, ale asi klasika.“
Vaše nejoblíbenější jídlo a pití?
„Řízek a studené kakao.“
Dohromady?
„Většinou ne.“
Děkuji za rozhovor a věřím, že se společně
na stránkách bělského Zpravodaje opět setkáme.
Petr Matoušek

MĚSTSKÁ ZÁMECKÁ EXPOZICE V ROCE 2015
Koncem roku 2014 byla dokončena rekonstrukce přízemí zámku, která rozšíří Městskou
zámeckou expozici ve třetím patře jihozápadního (vstupního) křídla zámku o plně funkční
informační centrum, které je současně zařízeno
jako jídelna dětské manufaktury.
V přilehlých prostorách se nacházejí další části
manufaktury – dílna, kuchyň a kancelář prospektora. Naleznete tu tkalcovský stav, kolovrat
nebo tiskařský lis. Většina exponátů bude plně
funkční, a bude tak skýtat možnost vyzkoušet
si na vlastní kůži práci nezletilých chovanců
tohoto výjimečného zařízení, jedné z prvních
učňovských škol za Marie Terezie. Ve sklepních
prostorách jsou plánovány expozice, které se
budou vztahovat k městu a jeho vztahu k nedalekému Bezdězu, dále k bělskému podzemí,
vývoji archeologie jako oboru a prvnímu, romantickému terénnímu pracovníkovi Václavu
Krolmusovi.
Neméně důležitou částí stavby bylo vybudování
sociálního zařízení a zázemí pro návštěvníky.

Stavební práce zajišťovalo a kontrolovalo Město
Bělá pod Bezdězem jako vlastník celého objektu. Městská kulturní zařízení, která opravené prostory přebírá do své správy, prostory
postupně vybaví a nabídne doprovodný tematický program pro širokou veřejnost i školní
návštěvy.
Ne všechny plány mohou být realizovány v letošním roce, přesto byly v městském rozpočtu
nalezeny prostředky na částečné vybavení
kanceláře faktora a restaurování některých
jejích částí (například městské pokladnice,
nebo hodin z 18. stol.). Realizováno bude
i zařízení dílny pro veřejnost, kde bude možné
v rámci akcí vyzkoušet si předení na kolovratu
či tkaní na tkalcovském stavu. Znovu bude
otevřena expozice svatyně Černoboha doplněná o podsvícené informační panely.
A co se kvůli úsporným opatřením přesouvá
do dalších let?
Rádi bychom v roce 2016 zprovoznili archeologickou expozici ve sklepních prostorách
4

pod informačním centrem, která už jen
čeká na svou realizaci a jejímiž autory jsou
PhDr. Jiří Waldhauser, CSc., a Josef Müller.
Dalším připraveným a prozatím odloženým
projektem je vybavení kuchyně včetně funkčního kachlového sporáku. Kuchyně bude využitelná k tematickým akcím. V letošním rozpočtu na ni nezbyly finanční prostředky.
Upřímně doufáme a těšíme se, že se třeba
po částech, ale přece tyto záměry podaří uvést
do života a bělský zámek se postupně stane
místem pro příjemné setkávání s kulturou,
zábavně poučnými akcemi pro děti i dospělé.
Nezbývá, než vás pozvat již v předstihu
na únorový masopust, kdy poprvé oficiálně
představíme veřejnosti, co vše se podařilo,
a doufat, že vás, občany města, získáme pro
další pokračování myšlenky oživit bělský
zámek jako centrum kulturního dění našeho
města.
Vaše MKZ

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
POHÁDKA V KOMORNÍM
SÁLE MKZ

REPREZENTAČNÍ
PLES MĚSTA
Sobota 17. 1. od 20 h.
Sokolovna a sportovní hala

„POŠŤÁK ČESTMÍR“
Sobota 24. 1. od 15 h.
Divadlo Úsměv, Praha
Leden. Proč je leden leden a co je pro
něj charakteristické? Kdo má třeba
svátek?
Na otázky vám odpoví babička Pohádka
se svým kalendářem a její husa.
Husa babičce ráda pomáhá, ale je tak
trochu popleta, a tak když dostane
za úkol odeslat dopis, pošle ho místo
s adresou jen se svou šlápotou.
V tu chvíli na scénu vstupuje i pošťák
Čestmír, kterému tahle chyba pěkně
zamotá hlavu. Ale správný pošťák
vždycky svěřené dopisy doručí, a tak
Čestmír hledá, komu psaní patří, jak
jen může. Pomůžete mu?
Vstupné 30 Kč, rezervace je možná
na stránkách www.mkzbela.cz.

Dvanáctý reprezentační
ples města Bělá pod Bezdězem se ponese v duchu několika změn. První změnou jsou slosovatelné vstupenky. Místo
tradiční tomboly přijdou do slosování
všechny zakoupené vstupenky, proto si
je pečlivě uschovejte.
Večerem vás bude provázet kapela ABC
BAND Liberec.
Ve sportovní hale si budete moci zatančit
v diskotékovém rytmu s Michalem Karabinem a Michalem Tůmou.
Občerstvení zajišťuje firma Motorland
Bělá ve vestibulu sportovní haly.
Vstupné: 150 Kč, předprodej a rezervace
v Knihovně V. Holana.

KAŠTAN
RODIČOVSKÉ CENTRUM
LEDEN 2015

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
Těšíme se na vás.
I. Křivánková (p. Kaštánková)
Bližší informace na tel. čísle: 606 174 564

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ
„DALŠÍ KROK“
Vernisáž 10. 1. 2015 od 15.30

jemných kavárenských a městských výjevů,
malovaných převážně olejem. Na začátku letošního roku ho představujeme jako abstraktního
umělce, který nechává návštěvníkovi prostor
pro fantazii, přestože každý z obrazů má vlastní
myšlenku.
Výstavu slavnostně zahájí v sobotu 10. ledna
v 15.30 sám autor, který vám přiblíží své pojetí
vystavených prací.
Obrazy si budete moci prohlédnout ve Výstavním sále MKZ až do 29. 1. 2015, vždy od pondělí do čtvrtka v době od 9 do 11.30 a od 12
do 16 hod.
-S. G.-

Na začátek letošního roku jsme si pro vás chtěli
připravit něco nevšedního, symbolizujícího
nový rok, nová očekávání, otevřené možnosti…
Obrazy Vlado Vovkaniče byly vystaveny v Galerii 33, Galerii Compromis, České Galerii
na Malé Straně, Art Gallery v Nerudově ul.
a v Galerii Peron.
Ve Výstavním sále MKZ v Bělé pod Bezdězem
jsme tohoto malíře přivítali v květnu loňského
roku při výstavě „Kavárny“ jako autora pří-

MUZEUM V LEDNU 2015

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

LIAZ, Liberecké automobilové závody v Mnichově Hradišti: přednáška Mgr. Jany Dumkové
Úterý 13. ledna 2015 od 17 hodin, vstupné 20 Kč
Přednáška Mgr. Jany Dumkové připomene několik desítek let trvající podnik, který výrazně
ovlivnil rozvoj regionu a život jeho obyvatel.

MUZEJNÍ KAVÁRNA: PAROSTROJNÍ
PIVOVAR LOBEČ
Pátek 23. ledna 2015 od 17 hodin, vstupné 20 Kč
Pivovar v Lobči je technickou památkou, s tradicí od roku 1586. Již sedmým rokem probíhá jeho
záchrana a oživení. Počátkem roku 2015 bude lobečský pivovar opět vařit pivo. Dne 23. ledna
se ve stylizované muzejní kavárně můžete setkat
s Ing. arch. Pavlem Prouzou, který stojí u obrody
této významné památky.

Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 30. ledna 2015 od 16.30 hodin
Pravidelná mše svatá bude v kostele sv. Václava
při augustiniánském klášteře v Bělé p. B. sloužena v pátek 30. ledna od 16.30 hodin.

Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
Pátek 9. ledna 2015 od 16.30 hodin
Pravidelná mše svatá bude v zámecké kapli sv.
Josefa sloužena v pátek 9. ledna od 16.30 hodin.

Kontakt:
Muzeum Podbezdězí, Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.
tel.: 326 701 618, www.muzeumbela.cz
www.facebook.com/muzeumbela
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Ačkoli je expozice našeho muzea v lednu běžně
uzavřena, můžete po předchozí domluvě navštívit tyto výstavy:
• „Uber plyn!“, Legendární angličáci a nejen oni
• „Sláva tomu domu…“, Lidová architektura
na Bělsku
• 1. světová válka

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKY
Dne 2. 1. 2015 to bude 6 let, co nás navždy opustil pan
Josef Vrba. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Miroslava a Lída s rodinou

Dne 11. 1. 2015 uplyne první rok, kdy nás navždy
opustila paní Veronika Kissová.
S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Dne 6. 1. 2015 tomu budou dlouhé
smutné tři roky, kdy nás opustila naše
milovaná manželka, maminka a babička, paní Marie Prokopová.
S láskou vzpomínají manžel a dcera
Jitka s rodinou.

Dne 11. 1. 2015 uplyne 5 let od úmrtí pana Miroslava Nepraše. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte, prosíme, s námi.
Manželka, syn a dcera s rodinami,
vnučky Lucie a Viktorka.

Dne 10. 1. 2015 uplyne rok, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek a děda, Karel Saitl.
Kdo jste ho znali a měli rádi, zavzpomínejte s námi.
Manželka Miluše, synové Karel, Milan, Petr, Pavel
s rodinami a vnoučata Kristýna, Martin, Míša
a Kuba.

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen vzpomínka
v srdci trvá a nedá se zapomenout.
Dne 19. 1. 2015 uplyne již 21 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. 1. 2015 tomu budou 3 roky, co zemřela moje
drahá teta, paní Hana Hrubá z Bělé pod Bezdězem.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte, prosím, se
mnou.
S úctou vzpomíná a nikdy nezapomene neteř Jarmila.
Dne 21. 1. 2015 tomu budou 4 roky, co nás opustila
paní Věra Kubelková.
S láskou vzpomínají syn a dcera s rodinami.
Dne 25. 1. 2015 uplynou tři roky od úmrtí mého manžela, Petra Machana. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka, děti a vnoučata.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat za gratulace
k mým 85. narozeninám zástupcům města
starostovi panu Lomozovi a místostarostce paní
Tošovské, dále zástupkyním Klubu důchodců
Škoda paní Kočové a paní Medviďové. Děkuji
za milé návštěvy a věcné dary.
Milan Krejbich

SPOLKOVÁ ČINNOST
O. S. Tajemství - Oddíl turistiky TPD
Turisté z TPD Bělá pod Bezdězem vás zvou v roce 2015
So 3. 1. Od betlémů na Vysocku až k nejvýše
položenému majáku – autobusový zájezd. Odj.:
MB Bondy 7.30, Bělá p. B. 7.45, Doksy přijedou
Zlatovánkem. Cena: 200–250 Kč. Občerstvení:
Vysoké n. Jizerou. Mimo jiné navštívíme betlémy
u Vodseďálků, Poloprutských – zde možná uvidíme osvětlený betlém s vycházejícím měsícem
– betlémy v chaloupce a Vysocké muzeum. Zájezd je vhodný pro rodiny s dětmi. Přijďte pobejt.

Út 6. 1. Česko křížem krážem i rovně – turistická beseda: Míla Cach. Od 17 h, vstupné dobrovolné, od tohoto dne možnost návštěvy malé
výstavy Ohlédnutí za turistikou včera a dnes.
Pá 9. 1. Schůze turistů, info o zimních akcích,
zálohy na vícedenní zájezdy, zájezd: Ledopády
– Brtníky.
So 24. 1. Tradiční jeskynní táborák Braniborka.
Sraz před 9. h na nádraží Staré Splavy. S sebou:
dobrou náladu, dobré boty, hlt červeného moku,
hrneček. Sraz v Bělé p. Bezd. v 7.50 u České
brány.
Těšíme se na setkání, hosté vítáni.
ÚNOR
So 14. 2. Brtnické ledopády (možná vodopády
či blátopády) – autobusový zájezd. Odj.: MB
Bondy 7.30, Bělá 7.45, Doksy 8 h. Trasa: Brtníky,
údolí Vlčího potoka (Varhany, Ledový sloup,
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Betlém aj.), možnost odbočení k jeskyni Víl
(náročné). Brtníky nebo Kyjov – cca 13 km, náročnost dle sněhových podmínek. Občerstvení:
na trase. Cena: 200–250 Kč. Společná akce KČT
MB J. Kverek a TPD Bělá pod Bezdězem.
Horský vůdce

SPORT
Mládež – vlajková loď TTC Bělá pod Bezdězem

Matěj Stach a Miroslav Lapka – to jsou současné
klenoty bělského stolního tenisu v mládežnických kategoriích. Oba zmiňovaní reprezentují náš
klub na všech frontách, mimo jiné patří k tomu
lepšímu v družstvech dospělých, tedy v divizi,
resp. krajské soutěži 2. třídy. Zároveň se umisťují na předních příčkách ve svých kategoriích
v krajských a republikových bodovacích turnajích mládeže. Matěj Stach je členem reprezentace
ČR v kategorii nejmladší/mladší žáci, přičemž
reprezentoval ČR na dvou významných akcích,
a to na Euro mini Champ‘s ve Štrasburku (neoficiální mistrovství Evropy nejmladšího a mladšího
žactva ve stolním tenisu) a Stiga Masters v Blegny.

Matějovi se zde v první fázi turnaje dařilo, ve skupině B chlapců obsadil 3. místo, když dokázal
porazit i stříbrného z Euro Mini Champ´s Itala
Puppa. Bohužel v osmifinále nestačil na švédského hráče Cederlunda. V dalším zápase čekal
na Matěje Belgičan Degros, se kterým svedl pětisetovou bitvu již úvodní den turnaje. Tentokrát
začal lépe Matěj, soustředěnou oboustrannou
topspinovou hrou blízko u stolu dovolil soupeři
v prvním setu pouze tři míčky. Naneštěstí v dalších setech převzal aktivitu soupeř a Matěj již
nedokázal reagovat a po prohře v tomto zápase
obsadil konečné 11. místo, což je i tak obrovský
úspěch.
První den se Matěj představil velmi odvážnou
hrou, dokázal porazit či potrápit mnoho kvalitních hráčů, což je velký příslib do dalších reprezentačních startů. Utkání na této úrovni jsou
velmi fyzicky náročná. Z celkového hlediska je to
skvělá reprezentace České republiky, města Bělá
pod Bezdězem a zejména našeho klubu TTC Bělá
pod Bezdězem, gratulujeme!
Matěj Stach je na republikovém žebříčku mladších žáků na 9. místě, ve vyšší kategorii – starší
žáci – je na 31. místě. V dlouhodobých bodovacích turnajích středočeského kraje v kategorii mladších žáků je na prvním místě. Matěj je
naší velkou nadějí nejenom v rámci krajských
a republikových turnajů, ale také reprezentace
České republiky.

Matěj Stach
V kategorii chlapců ročníku 2003 a mladších
měla česká reprezentace dvojí zastoupení: Matěje
Stacha, člena našeho klubu, a Lindu Záděrovou
z TTC MS Brno. Matěj obsadil pěkné 15. místo
v konkurenci 128 hráčů. Ve svém posledním zápase turnaje prohrával s Francouzem Blotem 1:2
na sety, ale po vybojované koncovce čtvrtého setu
si již nenechal vítězství vzít, čímž si zajistil účast
na turnaji v belgickém Blegny – 9. ročník turnaje
Stiga Masters Minimes 2014.

Dále náš klub zastupuje na krajských bodovacích
turnajích Miroslav Lapka, který je na žebříčku
dorostenců po třech odehraných turnajích na 2.
– 3. místě, když jeden tento turnaj dokázal vyhrát.
Na republikových turnajích je v této kategorii
velmi silná konkurence, přesto se Mirek nachází
na krásném 33. místě průběžného pořadí, což
v porovnání s možnostmi hráčů tréninkových
středisek mládeže není vůbec špatné. Mirek také
pravidelně startuje v dlouhodobých soutěžích
družstev dospělých, kde má v KP2 (družstvo B)
skóre 24:2 = 92 % a vévodí této soutěži ve dvouhře.
Nastupuje také pravidelně za A tým, ve kterém je
velkým příslibem do budoucna. Cílem družstva
A je v krátkodobém horizontu návrat do 3. ligy.

Miroslav Lapka
Dalším zástupcem našeho klubu je Daniel Řehořek, který se účastní republikových turnajů,
kde je v kategorii starších žáků na průběžném
70. místě z cca 150 hráčů; na krajském žebříčku
patří Danovi 9. místo.
Jakub Štolc působí ve stejné kategorii jako Daniel Řehořek. Na republikovém žebříčku je nyní
na 76. místě, na žebříčku krajském se pohybuje
okolo 8. místa.
Na krajských bodovacích turnajích mládeže tento
rok začali startovat i další hráči: Jiří Kudrnáč, Jaroslav Kudrnáč, David Samler a Jakub Folprecht,
kteří tak získávají zkušenosti do dalších turnajů.
V oddíle máme rovněž žáky nejmladší kategorie:
Kryštof Návoj, Pavel Grundman a Ondřej Karla.
Ti se nyní účastní okresních turnajů, a připravují
se tak na starty v turnajích krajské úrovně.
Na závěr mi dovolte zmínit, že TTC Bělá pod
Bezdězem přijímá nové hráče do mládežnických
družstev, nejlépe ročníku 2005 a mladší. Tréninky
se konají pravidelně každé úterý a čtvrtek od 16.30
do 18 hodin v tělocvičně Základní školy v Máchově ulici, kde se můžete naučit stolnímu tenisu
pod vedením trenérů Karla Brožíka a Jaromíra
Balcara.
K. Brožík

SK Bělá Házená
Starší žáci postoupili do Žákovské ligy
V sobotu 6. 12. 2014 sehráli starší žáci v Brně
kvalifikaci o postup do Žákovské ligy. Po výsledcích s Polankou nad Odrou 10:10, Velkou
Bystřicí 10:13 a Brnem-Juliánovem 21:11 se
jim po bojovném výkonu podařilo postoupit! K nejlepším hráčům na kvalifikaci patřili
Lukáš Vítek, Jakub Humpola a Roman Kubiš. Žákovská liga je celorepubliková soutěž
staršího žactva, kterou hraje 25 družstev.
Všechna družstva sehrají v průběhu ledna

až května 6 turnajů, kde se postupně utkají
každý s každým. Titul Mistra ČR si pak odnese to družstvo, které v tomto herním systému bude nejúspěšnější.
Sestava starších žáků: Coufal, Vítek, J. Humpola, Stanev, Piešťanský, Kubiš, Bernard,
Šídlo, Brisuda.
Všem našim sponzorům, partnerům, členům
a příznivcům děkujeme za celoroční podporu
a přejeme vám v roce 2015 pevné zdraví.
F. Šindelář
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INZERCE
Kompletní kancelář Jana Hradská
Masarykovo náměstí 148, Bělá pod Bezdězem
Tel. č.: 775 144 230,
e-mail: kompletnikancelar@seznam.cz,
www.kompletnikancelar.cz

Nabízíme kompletní zpracování účetnictví,
daní, mezd pro FO, PO, založení s. r. o.,
vyřízení sídla ﬁrmy pro PO,
komunikace s úřady.

ZACHRAŇTE

DRDS!

Na webových stránkách „Zachraňte DRDS“ byla zveřejněna tisková
zpráva reflektující současný stav diskuse okolo budoucnosti Dismanova dětského rozhlasového souboru (DRDS). Mimo jiné se v ní praví:
„Budoucí podoba i případné rozšíření činností Dismanova dětského
rozhlasového souboru vzejde po diskusi Českého rozhlasu s rodiči dětí,
stávajícím vedením i zástupci odborné veřejnosti. Letošní uměleckou
sezonu soubor dokončí pod svým nynějším vedením. Na nového vedoucího DRDS pak bude v následujících týdnech vypsané otevřené
výběrové řízení“
www.zachrante-drds.cz

Vydává město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, Bělá pod Bezdězem, 294 21; IČ: 237434 Registr: MK ČR E 10915, redakční rada: Jitka Tošovská,
Ing. Milan Lomoz, Petr Matoušek, Simona Grosová; Bc. Zdeněk Krenický, e-mail: zpravodaj@mubela.cz. Inzerci přijímáme na tel. č. 326 700 911, uzávěrka vždy
15. v měsíci. Náklad: 2000 ks, ročník 39, tisk: MS Polygraﬁe s.r.o. Zpravodaj na internetu: www.mubela.cz, www.mkzbela.cz
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