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Ve Výstavním sále MKZ „Radostně budem´
zpívati“, Vánoce s písničkou

Vážení spoluobčané,
vítejte na stránkách prosincového Zpravodaje, posledního Zpravodaje roku 2013.
Jak už to bývá, konec roku je dobou bilancování. Dovolte mi, abych i já shrnul
to nejpodstatnější, co se ve městě za uplynulý rok událo.
Začátek roku se nesl ve znamení kulturních akcí a příprav na akce investiční. Ples
města se historicky vrátil zpět do Bělé, nabídl jak živou hudbu v sále sokolovny, tak
i hudbu reprodukovanou v místní sportovní hale. V roce příštím budeme v tomto
trendu pokračovat a některé detaily i vylepšovat.
Již poněkolikáté jsme řešili nedostatečnou
kapacitu míst ve školce, kterou se podařilo díky stavebním úpravám částečně navýšit. Úprav se dočkaly všechny budovy
mateřské školy. Během letních měsíců
pak byla započata investice na budovách
školky ve Velenského ulici, která byla dotována z Operačního programu životního
prostředí a spočívala v zateplení budov
a výměně oken. V tomto období jsme také
dostali zprávu z Regionálního operačního
programu o přiznání dotace i na přístavbu
pavilonu, která byla v předešlých letech
zamítnuta. Přijetím žádosti bylo nutné
zkoordinovat oba projekty. Nový pavilon
s moderními technologiemi tak definitivně pokryje všechny žádosti o umístění
dětí ve školce. Výstavba je plánována na
jaro 2014, v tuto chvíli je vypsáno výběrové řízení na stavební část, poté bude následovat řízení na vnitřní vybavení učeben, herních pomůcek a nábytek.
V červnu jsme přivítali v našem městě
Běláky z různých koutů ČR. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře, všichni se těší
na další ročník projektu „Není Bělá jako
Bělá“, který začínáme připravovat.

Během letních měsíců proběhla oprava
chodníků v Tyršově ulici v úseku od Masarykova náměstí po křížení s ul. Mělnickou. V návaznosti na tento projekt bylo
upraveno prostranství před ZŠ v Tyršově
ulici. V rámci úprav bylo vybudováno
tzv. pohotovostní parkoviště určené především pro nástup a výstup školáků, vyhrazené parkoviště pro zaměstnance školy
v zadním traktu areálu a byl i oddělen prostor pro pěší od příjezdové cesty určené
pro automobily. Na projektu se finančně
spolupodílela i firma ŠKODA AUTO,
která městu přispěla na základě úspěšného podání žádosti o grant z grantového
programu „Zvýšení dopravní bezpečnosti
a mobility v obcích“. Tímto jí patří velký
dík. Bezpečnost té nejzranitelnější skupiny – dětí – se díky těmto úpravám podařila navýšit po celé délce Tyršovy ul.
V říjnu pak byla zahájena stavba strategicky významné komunikace na Vazačku,
která nabízí možnost rozvoje průmyslové
oblasti v této lokalitě.
Výčet toho nejdůležitějšího jsem vám
tímto představil. Co nás čeká v příštím roce, závisí na schválení rozpočtu
na rok 2014 zastupiteli města na prosincovém zasedání. Tímto vás na něj zvu,
koná se 11. prosince 2013 od 17 h v klubu
ZŠ Máchova. Budete zde mít možnost seznámit se se záměry města pro příští rok.
Závěrem přeji klidné prožití vánočních
svátků, do nového roku mnoho úspěchů
jak v pracovním, tak i osobním životě.
Děkuji všem, kteří se na zvelebování
města aktivně podílejí, byť jen svými
nápady a připomínkami.

Úspěšný rok 2014!

Uzávěrka pro lednové číslo Zpravodaje je 13. 12. 2013.

Ing. Jaroslav Verner,
starosta

1. 12.
Rozsvícení Vánočního stromu na
Masarykově náměstí spojené se zahájením
vánoční výstavy ve Výstavním sále MKZ
3. 12.
Putování za Mikulášem
- v budově Městských kulturních zařízení.
Předprodej a bližší informace v Knihovně
V. Holana. Vstupné 50 Kč
7. 12.
Vánoční dopisy Ježíškovi
Poetická pohádka pro děti od 15 hod.
v Komorním sále MKZ. Vstupné 30 Kč
8. 12.
Adventní čas v hudbě celého světa koncert v kostele sv. Václava
v Tyršově ulici od 17 hod.
Vstupné dobrovolné
11. 12.
Slavné psychiatrické případy
Přednáška Tomáše Adama od 17 hodin
v muzeu. Vstupné 20 Kč
13. 12.
Mše svatá v kapli sv. Josefa
od 16.30 hod.
13. 12.
6. FILMOVÝ KLUBÍČEK Ondřeje Suchého
(pouze Praha a Bělá pod Bezdězem)
od 18 hodin v Komorním sále MKZ
15. 12.
VÁNOČNÍ JARMAREČEK
od 10 do 16 hod. v parku na Masarykově
náměstí
27. 12.
Mše svatá v kostele sv. Václava
od 16.30 hod.
1. 1. 2014
Novoroční ohňostroj v parku na
Masarykově náměstí od 19 hod.
Bližší informace na www.mkzbela.cz

z jednání RADY a zastupitelstva města
Zázemí pro bělské skauty v novém
Rada města schválila úhradu nákladů na údržbu
podlah a stěn místností v suterénu junácké
klubovny na Střelnici. Jedná se o toalety,
koupelnu a přístupovou chodbu. Kalkulace činila
67 790 Kč a prostředky byly využity na úpravu
betonové podlahy, obklady stěn a položení dlažby.

SPRÁVA MĚSTA

a ochrany při práci a projektové dokumentace
stavby. Rada města schválila zadání výkonu
činností TDI a koordinátora BOZP dodavateli
REALSTAV MB, s. r. o., Klaudiánova 124,
293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25685210, za cenu
72 023 Kč bez DPH.
Pozvánka na jednání
zastupitelstva města
Poslední jednání zastupitelů v tomto roce
je plánováno na středu 11. prosince 2013.
Hlavním bodem by mělo být schválení
nového rozpočtu města na rok 2014, chystají
se také majetkové záležitosti a další správa
města. Zahájení jednání je plánováno na
17. hodinu v Klubovně Základní školy
v Máchově ulici.

Herní prvky na zahradu školní družiny
Dodavatel stavby komunikace
dodala firma NEPO – Jiří Nedvěd, Lidická
na Vazačku je znám;
1129, Kyjov, IČ: 47899263, za celkovou cenu
Generel bezbariérových tras pokračuje
55 640 Kč bez DPH. Rada města rozhodla
Po první etapě (chodníky Tyršova ul.) se o pořízení nového vybavení kvůli výtkám ohledně
zpracovává projektová dokumentace druhé bezpečnosti stávajícího zařízení ze strany kontroly
etapy, která zahrnuje zbytek Tyršovy ulice Krajské hygienické stanice Ml. Boleslav. Děti se
(budoucí kruhová křižovatka u Sauny), další tak budou moci vyřádit na novém vybavení
chodníky ve směru na Bezděz až po novou – prolézačce, houpačce, šplhací stěně, šplhací
budoucí kruhovou křižovatku na Vazačku. Tato věži se skluzavkou – a chybět nebude ani dřevěný
II. etapa je nezbytná pro napojení chodníku podél koník. Nové vybavení přibylo na zahradu družiny
obslužné komunikace na Vazačku, protože by během listopadu.
jinak neměla na co navazovat. Nejvhodnější
nabídkou na veřejnou zakázku malého rozsahu
Technický a BOZP dozor nad stavbou
„VZ - Bělá p. B., chodník Tyršova – II. etapa –
komunikace na Vazačku
PD“ byla nabídka uchazeče CR Project, s. r. o., V souladu s pravidly poskytovatele dotace ROP
Pod Borkem 319, Mladá Boleslav, IČ: 27086135, NUTS II Střední Čechy byly osloveny 3 firmy, aby
s nabídkovou cenou ve výši 151 900 Kč bez DPH. podaly nabídku na zajištění činností dohledu na
Dokumentace má být vyhotovena do dubna 2014. stavbě z hlediska dodržování zásad bezpečnosti

Provoz úřadu
na konci roku 2013
Městský úřad na Masarykově náměstí
bude pro veřejnost uzavřen
ve dnech 23. 12. 2013 - 1. 1. 2014.
Standardní provoz bude obnoven
ve čtvrtek 2. ledna 2014.

Kompostéry pro občany města
V těchto dnech byly občanům města Bělá
pod Bezdězem rozdány kompostéry pořízené
na základě přidělené dotace z Operačního
programu životního prostředí. Svůj kompostér
si odvezlo zhruba 400 občanů, z nichž někteří
dokonce dva kusy.
Město Bělá pod Bezdězem zažádalo o dotaci
kvůli snížení množství komunálního odpadu
odváženého z města a příměstských částí.
Bioodpad produkovaný na území města,
zejména pocházející ze zahrádek rodinných
domů, často končí v popelnicích a je likvidován
jako odpad komunální. Náklady na likvidaci

DĚNÍ VE MĚSTĚ

komunálního odpadu jsou každoročně vysoké
a cílem města je jejich snižování.
Město Bělá pod Bezdězem se rozhodlo jít cestou
přidělení kompostérů občanům, a tím docílit
snížení množství komunálního odpadu. Jiná
města se rozhodla pro systém popelnicového
sběru bioodpadu. Tento systém nesníží náklady
na odpadové hospodářství o větší částku,
protože jsou zde vynaloženy prostředky na
svoz bioodpadu a jeho další využití. Systém
přidělení kompostérů bude bez nákladů na svoz
a likvidaci bioodpadu.
Do kompostéru, který vám byl přidělen, patří

Kontejnery na použité ošacení

Městu Bělá pod Bezdězem byly nabídnuty
kontejnery na použité ošacení sloužící
k charitativním účelům. Tuto nabídku jsme
přijali a kontejnery od dvou charitativních
organizací byly rozmístěny po městě. Najdete
je ve Smetanově ulici u nádob na tříděný odpad,

dále u základní školy
v Máchově ulici
u nádob na tříděný
odpad, v Březince
u nádob na tříděný
odpad a ve Sběrovém
dvoře města.
Do těchto nádob lze
odkládat použitý
textil, hračky, ručníky,
prostěradla, povlečení
a utěrky. Použitou obuv je před vložením
potřeba spojit dohromady, například gumičkou.
Každý kontejner je opatřen popisem, co a jak
lze vkládat. Děkujeme všem občanům města za
spolupráci při sběru použitého textilu. Společně
tímto způsobem přispějeme na dobrou věc.
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zejména: tráva, listí, plevel, zbytky ovoce
a zeleniny, čajové sáčky, kousky dřeva (malé),
znečištěný papír, zbytky jídla v malém množství,
piliny, vaječné skořápky, jehličí, šišky a např.
ještě rozmělněný novinový papír.
Do kompostéru nepatří: plast, sklo, kov, guma,
kameny, chemikálie, léky, živočišný odpad
z kuchyně, psí a kočičí výkaly, plesnivé potraviny,
nemocné rostliny, popel z uhlí a cigaret.
Podporu tvorby humusu a rychlý proces tlení
dokáže zajistit tzv. urychlovač kompostu, jehož
cena se pohybuje mezi 50 –150 Kč a lze ho
pořídit v každé prodejně zahradnických potřeb.

Město a MKZ Bělá p. Bezdězem
vás zvou
na tradiční vánoční setkání seniorů,
které se koná v úterý
dne 10. prosince 2013 od 15 hodin
v jídelně ZŠ v Bělé pod Bezdězem,
Máchova ulice.

Po malém kulturním vystoupení vám
k poslechu i tanci zahraje
hudební skupina Galaxie z České Lípy.
Odvoz bude zajištěn následovně:
Hlínoviště: 14.30
Bezdědice: 14.40
Březinka: 14.50.
Žádáme zájemce o zajištění dopravy z částí
Hlínoviště, Bezdědice a Březinka, aby se
včas nahlásili na tel. č.: 326 700 913.

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Základní škola Bělá pod Bezdězem,
příspěvková organizace

Máchova 1110, 294 21 Bělá pod Bezdězem,
tel./fax 326 701 496, 326 702 295, e-mail: zs@zsbela.cz, www.zsbela.cz

Ředitel Základní školy Bělá pod Bezdězem
vyhlašuje na základě zákona číslo 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, v platném znění,

Zápis se uskuteční v budově školy v Máchově ulici
1110 po oba uvedené dny v době od 14 do 17 hodin.
Rodiče se dostaví se svým dítětem dle písemné
pozvánky, kterou obdrží poštou. Vezmou s sebou

svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, 36 Kč
na razítko a vyplněnou žádost k přijetí do školy
(žádost je k dispozici na webových stránkách školy:
www.zsbela.cz).
Pokud se čas uvedený na pozvánce nehodí,
domluví si rodič náhradní termín v sekretariátu
školy na tel. čísle: 326 701 496, nebo e-mailem:
pavlinatravnikova@zsbela.cz.
Rodiče, kteří pozvánku neobdrželi, si domluví den
a hodinu v sekretariátu školy na uvedených
kontaktech.
Mgr. Jiří Šíma,
ředitel školy

OPRAVA SOKLU BUDOVY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRODEJ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ

na dny 22. 1. 2014 a 23. 1. 2014
zápis žáků do prvních tříd.

Vzhledem ke špatnému stavu pískovcového soklu na
budově základní školy v Tyršově ulici město zadalo
jeho opravu. Byla aplikována odsolovací hliněná
omítka, která bude v příštím roce odstraněna.
Následně budou do soklu napuštěny chemické látky
určené k jeho zpevnění, sokl bude doplněn umělým
kamenem a vyspárován nastavovanou maltou.
Tím budou kamenické práce na obnově soklu
dokončeny.
Miroslav Šimon
vedoucí odboru rozvoje a majetku

Prodej vánočních stromků v sídle společnosti
Lesy Bělá pod Bezdězem, s. r. o.,
v Mělnické ulici,
začíná v pondělí 9. 12.
Otevřeno bude každé pondělí od 8 do 10,
ve středu od 15 do 16.30
a v pátek od 13 do 15 hodin.
Prodej bude ukončen 23. 12.
Mimo to bude společnost vánoční stromky
prodávat též na vánočních trzích v Bělé.
V ostatní dny je možné nakoupit vánoční
stromky po předchozí telefonické dohodě
p. Mansfeld: 602 143 162,
p. Bock: 723 372 414.

Rekonstrukce chodníku
v Tyršově ulici zlevnila
V říjnovém čísle Zpravodaje města jsme vás informovali
o projektu rekonstrukce chodníků v Tyršově ulici,
který byl spolufinancován z dotačního programu
SFDI. Mimo jiné jste se dozvěděli o dodatečné opravě
části chodníku v úseku od křížení s ulicí Jenečskou po
křížení s ulicí Arnoštskou, která nemohla být součástí
dotace na rekonstrukci kvůli malé šířce chodníku.
Předpokládané finanční náklady na tuto část hrazené
z rozpočtu města byly vyčísleny na 238 492 Kč vč.
DPH. Nyní, po dokončení rekonstrukce, bychom rádi
informovali, že se městu podařilo tuto částku snížit na
134 141 Kč díky využití materiálu z vlastních zásob na
kamenné chodníkové mozaiky.
-jv-

Informační centrum (IC)
s expozicí na zámku
v Bělé p. B.
Na základě vyhlášené výzvy č. 72 oblast podpory 15.2.2
Veřejná infrastruktura cestovního ruchu pro IC, stezky
apod. ROP SČ jsme 30. 9. 2013 podali žádost o dotaci
na realizaci výše uvedeného projektu. V listopadu jsme
obdrželi sdělení, že žádost splnila požadované formální
náležitosti, a byla tedy bezchybně zpracovaná. Nyní
bude hodnocena z hlediska potřebnosti, zaměstnanosti
a dalších hodnotících kritérií.
Záměrem projektu bude rekonstrukce 1. patra
západního křídla a zámeckých sklepení, které se
promění v unikátní zámecké expozice a moderní
informační centrum s bezbariérovým přístupem.
První expozice bude propojena přímo s IC a bude zde
vystavena textilní manufaktura z roku 1765 včetně černé
kuchyně. Další 3 expozice, „Romantická archeologie“,
interaktivní expozice připomínající velký objev Václava
Grolmuse a expozice mapující historii hradu Bezděz
včetně jeho miniaturní makety, budou umístěny ve
sklepeních zámku.
Předpokládaná hodnota projektu činí 12,2 mil. Kč,
přičemž téměř 9,4 mil. Kč by měla pokrýt dotace
z EU. V případě schválení dotace bude stavba zahájena
v květnu příštího roku.
Bc. Tereza Kožíšková,
dotační management

Ilustrace žáků bělské školy ve Zpravodaji MMMB
Výtvarné práce žáků bělské ZŠ ilustrují nové číslo
Zpravodaje Magistrátu města Mladá Boleslav,
které bylo vydáno v listopadu tohoto roku. Na
výzvu odpovědného zástupce vydavatele uvedené
tiskoviny Ing. Jana Jihlavce reagovalo několik
desítek žáků naší školy a poskytlo svá výtvarná
díla na téma Příroda v mém okolí. Protože
Zpravodaj MMMB vychází v černobílém vydání,
musel být tento limitující faktor žáky akceptován.
Pro nové číslo byly vybrány ilustrace K. Robovské
(9. B), B. Benešové (5. A), J. Riegelové (8. A),
J. Krále (7. A), V. Zeleného (9. A), S. Demeterové
(6. A) a L. Horské (7. B). V pátek 15. listopadu
výše jmenovaným žákům a žákyním přijel
Ing. J. Jihlavec osobně poděkovat a předat drobné

dárky i tištěnou podobu periodika.
Práci žáků školy ocenila též místostarostka
města Bělá Jitka Tošovská, která jim
poděkovala za propagaci města a popřála
jim hodně zdaru v jejich výtvarné
tvorbě. Mladoboleslavský Zpravodaj
s ilustracemi našich žáků najdete na oficiálních
stránkách města Mladá Boleslav (www.mb-net.
cz, záložka Životní prostředí). Pochvala patří
všem žákům, kteří přispěli svými výtvarnými
výtvory k propagaci naší školy, ale i všem, kteří
se zapojili do uvedené aktivity. Poděkování si
zaslouží i všechny učitelky výtvarné výchovy,
které své žáky dobře motivovaly.
Mgr. Jiří Šíma
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DĚNÍ VE MĚSTĚ
Nové herní prvky ve školní družině

V měsíci listopadu došlo na zahradě školní
družiny k výměně herních prvků, které zde
zůstaly ještě z doby fungování městských jeslí.
Není proto divu, že původní kovové prvky byly
pro děti ze školní družiny, která byla do této
budovy umístěna v 90. letech minulého století,
nevyhovující. K realizaci výměny byla radou

města vybrána firma NEPO – Jiří Nedvěd,
Lidická 1129, Kyjov, IČ: 47899263, za celkovou
cenu 55 640,- Kč bez DPH.
Nyní mohou děti z družiny zkoušet svou
zručnost na prolézací a šplhací stěně, využívat
šplhací stěnu se skluzavkou, houpat se na nové
houpačce anebo si osedlat dřevěného koníka.
Kovové části nahradilo dřevo, nové prvky
odpovídají všem normám a zaručují bezpečnost
dětí, které na nich tráví svůj volný čas při pobytu
na zahradě.
Pozemek pod budovou školní družiny
a okolní zahrada jsou stále předmětem jednání
o církevních restitucích. Pokud by došlo
k nutnosti přestěhovat školní družinu do jiného
objektu, budou tyto herní prvky demontovány
a umístěny do nových venkovních prostor, aby
opět sloužily k zábavě a pohybu dětí.
Jitka Tošovská, místostarostka města

Projekt Odplouváme dál

CZ.1.07/1.1.32/02.0113 – Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky

Od října tohoto školního roku probíhá pro žáky
9. ročníků počítačový projekt Odplouváme
dál. Účelem projektu je rozvoj kariérového
poradenství ve školách. Tento projekt bude na
škole realizován do prosince roku 2014, a tak
se ho budou moci zúčastnit i žáci letošních
8. ročníků. Do projektu je zapojeno 40 škol
z celého Středočeského kraje.

Žákům je po předchozích informacích
předložen test COMDI, na jehož vypracování
mají stanovený čas a který umožňuje získat
a vyhodnotit informace o profesních zájmech
žáka, jeho profesní orientaci, vědomostech
v českém jazyce, matematice a všeobecných
znalostech, schopnostech pro okruhy povolání.
Po jeho vyhodnocení jsou žákům předány
certifikáty s jejich výsledky a doporučení
pro různá studijní zaměření a doporučení
nejvhodnějších typů škol i studijních oborů.
Následuje individuální setkání testovaného žáka
a jeho rodičů s odborným poradcem, který jim
vysvětlí případné nejasnosti.
Všem žákům, kteří tímto testováním letos
v říjnu prošli, se projekt líbil a podle jejich slov
jim pomohl při výběru dalšího vzdělávání
a budoucího povolání.
Mgr. Pavla Dvořáková,
výchovná poradkyně školy

Cestou přírodovědných
a technických oborů napříč
Středočeským krajem
Projekt je financován Evropským
sociálním fondem (ESF) a ze státního
rozpočtu České republiky

V rámci projektu Cestou přírodovědných
a technických oborů napříč Středočeským
krajem, ve kterém spolupracuje naše škola se
Střední průmyslovou školou v Mladé Boleslavi,
vyjela první skupina deváťáků do dílen
průmyslovky. Byla to v novém školním roce
již druhá návštěva této střední školy. Při první
návštěvě v září si žáci budovu průmyslovky
prošli, seznámili se s historií školy, s jejím
současným vybavením a studijními obory, které
škola studentům nabízí. Během další návštěvy už
deváťáci pracovali v dílnách a pod odborným
vedením pedagogů průmyslovky vytvořili
výrobek z hliníkového plechu.
Žáci stáli poprvé před problémem vyrobit podle
technického výkresu šablonu, tu přenést na
plech, model vystřihnout, dále použít svěrák,
nůžky na plech, výrobek začistit a vytvarovat.
Všichni své dílo v určeném čase dokončili a byli
za svou práci a přístup k ní mistry odborného
výcviku z průmyslovky pochváleni. Během
školního roku postupně navštíví průmyslovku
všichni naši deváťáci a vyzkouší si práci
v tamních dílnách.
PaedDr. Vlasta Dragounová

Podzimní prázdniny se školní družinou
Rok se s rokem sešel a zase tu byly podzimní prázdniny.
Co dělá školní družina v tyto dny?
Přece – výletuje!
V úterý 29. 10. jsme si šli prohlédnout sbírku betlémů,
kterou vlastní a stále rozšiřuje rodina Kabátníkova
z Výsluní. Po vyluštění kvízu, za který děti dostaly odměny,
nás paní Kabátníková pohostila čajem a výbornými
perníčky. Výlet jsme zakončili soutěžením a opékáním
vuřtů na zahradě školní družiny.
Následující den byl také plný zážitků. Vydali jsme se totiž
vlakem do Jičína. Zastavení v domku ševce Rumcajse, kde
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nechyběli ani Manka s Cipískem, se všem moc líbilo. Poté
jsme se vyšplhali na ochoz Valdické brány, abychom si celé
město Jičín prohlédli pěkně z výšky. Následovala zajímavá
návštěva místní výrobny vánočních ozdob, díky které jsme
se už začali těšit na Vánoce a dárky. Však jsme si také část té
krásy vezli domů – krabice plné třpytivých ozdob. V Muzeu
hry jsme se pro změnu podívali do minulosti a vyzkoušeli
si některá stará řemesla jako mletí obilí nebo tkaní látek.
A pak už nám vlak zpíval písničku na rozloučenou
s pohádkovým městem.
Renata Jeřábková, vychovatelka ŠD

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
6. FILMOVÝ KLUBÍČEK Ondřeje Suchého
(pouze Praha a Bělá pod Bezdězem)

Pátek 13. 12. od 18 hodin v Komorním sále MKZ
„BĚLSKÉ VÁNOCE“
Na co se můžete těšit:
KDO VÍ…
(portrét konferenciéra a partnera F. Holzmanna,
Františka Budína)
PETRŮV ZDAR VLASTY BURIANA
(dokument Společnosti přátel Vlasty Buriana
o výlovu kaprů)

VÁNOČNÍ JARMAREČEK

Setkání plné chutí, vůní a předvánočního těšení

Neděle 15. 12. od 10 do 16 hod. v parku na Masarykově náměstí
Jarmareček zahájí v 10 hodin
Můžete si vybrat z nabídky
pěvecký soubor Carillon,
vánočních stromků a nebude
pozveme vás na přidruženou
chybět ani prodej živých kaprů.
akci Vánoční dvoreček do areálu
Odpoledne si určitě nenechte
Sboru bratrské jednoty baptistů
ujít Malý lidový soubor plzeňský
na náměstí a první část svého
MLS, který bude pod taktovkou
veselého představení „Andělé“
uměleckého vedoucího Miroslava
vám zahraje Divadlo Kvelb Theatre, které k nám Šimandla hrát a zpívat lidové koledy. Druhou
zavítá až z Českých Budějovic. Překvapení si pro částí představení Divadla Kvelb Theatre se s vámi
vás připravily také děti z mateřské a základní školy rozloučíme a budeme se těšit na nová setkávání
ve spolupráci s MKZ.
při kulturních akcích v roce 2014.

MUZEUM V PROSINCI 2013

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

Slavné psychiatrické případy
středa 11. prosince od 17 hodin, vstupné 20 Kč
Přednáška Tomáše Adama věnovaná zajímavým kapitolám z oboru psychiatrie se uskuteční ve středu
11. prosince v prostorách Muzea v Bělé pod Bezdězem.
Mše svatá v kapli sv. Josefa
pátek 13. prosince v 16.30 hodin
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa se
uskuteční v pátek 13. prosince v 16.30 hodin.
„Jednou v roce...“
pátek 13. prosince
od 17.30 hodin
Přijměte touto cestou srdečné pozvání na již pravidelné předvánoční setkání přátel
a příznivců Muzea v Bělé pod Bezdězem. Spolu s vámi
zrekapitulujeme uplynulý rok, zaposloucháme se do
svátečních melodií nebo se utkáme o nejchutnější
vánoční cukroví v soutěži Bělský vanilkový rohlíček.
V průběhu večera se vám také opět otevřou dveře muzejního antikvariátu a zakoupit drobný dárek si můžete
u oblíbené bělské knihařky Jitky Kotkové.
„Bělský vanilkový rohlíček“
3. ročník soutěže
o nejchutnější vánoční
cukroví
pátek 13. prosince
Nedílnou součástí vánoční tabule je v každé domácnosti cukroví nejrozmanitějších druhů, chutí a vůní.
Přijďte se s námi podělit o své cukrářské umění, přijďte

porovnat svoji dovednost v soutěži, která se uskuteční
u příležitosti předvánočního setkání přátel muzea
„Jednou v roce...“
Pokud přinesete 13. prosince ukázku svého domácího vánočního cukroví (nemusí se jednat pouze
o vanilkové rohlíčky, od každého druhu cukroví prosíme 6 kousků), bude zařazena mezi ostatní donesené
a odborná komise vybere v průběhu večera to nejlepší
a nejchutnější. Jeho autor se stane v pořadí již třetím
držitelem ceny Bělského vanilkového rohlíčku a těšit
se může na hodnotné ceny, mimo jiné také nové číslo
našeho časopisu Muzejní boulevard.
Muzejní boulevard
pátek 13. prosince
V pátek 13. prosince
vychází již 2. číslo
nového muzejního
magazínu, který přináší zajímavosti z minulosti nejen našeho kraje,
řadu praktických rad a doporučení, tipy do kuchyně
i na výlety a nechybějí v něm ani aktuální zprávy
nejen o dění v našem muzeu. Získat jej můžete
v Muzeu v Bělé p. B. i v dalších pobočkách
Muzea Mladoboleslavska, stejně jako u všech dobrých knihkupců.
Mše svatá v kostele sv. Václava
pátek 27. prosince v 16.30 hodin
V pátek 27. prosince, na svátek sv. Jana Evangelisty,
se v 16.30 uskuteční mše svatá v klášterním kostele
sv. Václava, během které bude požehnáno svatojanské víno.
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ZAPOMENUTÁ VÁNOČNÍ MŠE
(dokument V. Fořta o neznámé vánoční mši
Josefa Schreiera)
Něco z Perplexu:
ZAJATEC LESA
- filmová komedie s Václavem Koptou v hlavní
roli. Dále hrají: J. Molavcová, J. Suchý,
M. Drobný, J. S. McIntosh, V. Hrabánek,
J. Smyčková aj.

KAŠTAN
RODIČOVSKÉ CENTRUM
PROSINEC 2013

Středa:
8.00 – 11.30
Hernička pro nejmenší děti
13.00 – 16.00
Šikulky - VV ateliér pro děti ze ZŠ
Čtvrtek:
9.00 – 11.00
VV ateliér pro děti z MŠ, ZŠ
VÁNOČNÍ TÉMA
12.00-16.00
Šikulky pro děti z MŠ
18.30-19.30
Angličtina pro dospělé – pokročilí
Pátek
8.00 – 13.00
Hernička pro nejmenší děti
NĚCO NAVÍC:
Mikulášská nadílka 5.12.2013
10.00 pro nejmenší děti
18.00 pro všechny
-příspěvek na balíček 50 Kč
VV ateliér – VÁNOČNÍ
13.12.2013, 17.00 hod
Tvoření ze sena s Janou Císařovou

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ

v parku
na Masarykově náměstí

1. 1. 2014 od 19 hod.

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Zpráva o stavu Městské
zámecké expozice
v sezoně 2013

Betlémské světlo

Motto letošního ročníku Betlémského světla
se nese v duchu páté kapitoly knihy proroka
Micheáše: „Nikdy nepodceňuj maličké; může
tě to překvapit – z nepatrného počátku vzejde
veliká věc.“
Myšlenka předávání Betlémského světla vznikla
v Rakousku jako součást charitativní akce.
Předávání křehkého plamínku se díky skautským
organizacím odtud rozšířilo do dalších zemí, a to
nejen po celé Evropě. Poprvé plamínek přicestoval
v roce 1986 letadlem z místa narození Ježíše Krista
– Betléma – do rakouského Lince.
K nám se Betlémské světlo dostalo hned po pádu
čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou českých
junáků žijících v exilu k nám poprvé připutovalo
v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.
V roce 1990 se s myšlenkou Betlémského světla
seznámili brněnští junáci na vídeňském jamboree
– mezinárodním setkání skautů a skautek
z celého světa – a již na podzim téhož roku začali
připravovat českou verzi. Nosnou myšlenkou
bylo a stále je ukázat členům junáckých oddílů, že
o Vánocích nejde ani tak o kupu dárků a cukroví,
ale o to, prožít Vánoce v klidu a pohodě s těmi,
které máme rádi a oni nás. Že mnoho radosti
mohou udělat i bez peněz a svou chutí přispět
k této atmosféře. A když k tomu přidají skautskou
službu a roznesou Betlémské světlo ve svém okolí
sousedům, zjistí, kolik zajímavých lidí s různými
životními příběhy kolem sebe mají.
Po roce se skauti v sobotu 14. 12. 2013 opět vydají
z Brna do Vídně převzít Betlémské světlo.

Následující sobotu, 21. 12. 2013, jej budou
ve spolupráci s ostatními junáky rozvážet po
celé naší vlasti. Ve vytipovaných stanicích si
bude možno převzít plamínek od skautských
kurýrů. Seznam vlaků rozvážejících Betlémské
světlo je uveřejněn spolu s dalšími důležitými
informacemi na internetových stránkách
www.betlemskesvetlo.cz.
Skauti však světlo nerozvážejí jen vlakem, ale
přinášejí ho zejména do kostelů, na náměstí
měst, na radnice a přímo do domovů našich
spoluobčanů. Zde se již mezi junáky zapojuje
veřejnost – občané z farních rad, ale i jednotlivci.
Mít doma Betlémský plamínek a nenechat
ho zhasnout po dlouhé cestě znamená stát se
součástí nekonečného řetězu domovů propojených
symbolem naděje a duchovního poselství
vánočních svátků. Stát se poslem pokoje, přinést
toto světlo jako dar svým blízkým a zapojit se do
velké rodiny lidí dobré vůle, to je pro všechny
zúčastněné dnes velkým vánočním přáním
a radostí.
Kdy a kde si budete moci zapálit vlastní svíčku či
lucerničku Betlémským světlem v Bělé?
sobota 21. 12.: 11.20–12.30
u altánu na Masarykově náměstí
neděle 22. 12.: 7.50–8.00, 9.00-9.15 před
bohoslužbou a po ní v kostele Povýšení sv. Kříže
úterý 24. 12.: 9.45–10.10 a 12.00-12.15
u České brány před vánočním krmením zvířátek
a po něm.

vás zve ve čtvrtek 19. 12. 2013 v 18 hodin
do kostela sv. Václava v Tyršově ulici na

adventní koncert

BJB Masarykovo nám. 85 si Vás dovoluje pozvat na:

Vánoční dvoreček

Vstupné dobrovolné

15. prosince 2013 od 11 hodin
Program:

ADVENTNÍ ČAS V HUDBĚ
CELÉHO SVĚTA
Koncert v kostele sv. Václava
v Tyršově ulici 8. 12. od 17 hodin

Adventní čas v hudbě celého světa - koncert
v kostele sv. Václava v Tyršově ulici od 17 hodin
Adam Michna z Otradovic, Gaspar Sanz,
Safardské písně i Štěpán Rak v podání souboru
Puellae de Bohemia. Vstupné dobrovolné








Ruční výroba vánočních skleněných hvězdiček
Lovení kapříků pro děti
Výroba náušnic
Zdobení perníčků
Prodej vánočních dekorací a předmětů
Grilování

Přijďte se zamyslet nad skutečným smyslem Vánoc, zažít
vánoční atmosféru, vyrobit si vánoční dekoraci a strávit
společně krásný čas.

Každý je srdečně zván!
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V letošním roce jsme pro návštěvníky připravili
novou stálou výstavu loutek, nejen z dílny pana
Františka Pešána, principála Divadla z půdy. Sezonu
na zámku jsme zahájili v rámci akce Sdružení
historických sídel „Brány památek dokořán“
již v sobotu 27. dubna otevřením této výstavy
a loutkovým představením, které se pro malou
účast dětí a díky pochopení pana Pešána odehrálo
v zámecké expozici ve všední den pro školku.
Výstava loutek byla během roku obměňována
a měla u dětí i jejich rodičů a prarodičů velký úspěch.
Poučeni z jara jsme podzimní loutkovou pohádku,
která výstavu loutek v zámecké expozici uzavřela,
nabídli přímo bělské mateřské škole. Pro příští
sezonu pan Pešán přislíbil vystavit řezané marionety
velikosti 70 cm.
O prázdninách jsme naši stálou expozici
doplnili o krátkodobou výstavu „Valdštejnové
a lov“ v provizorních výstavních prostorách
tzv. valdštejnského bytu. Výstavu jsme připravili
ve spolupráci se Státním oblastním archivem
v Praze, Národním památkovým ústavem – Územní
památková správa v Praze a Státním zámkem
v Mnichově Hradišti. Výstava nám posloužila také
jako kulisa ke dvěma akcím, které se zde uskutečnily.
Tou první byl dne 27. srpna koncert skupiny Ginevra,
tou druhou a zároveň poslední akcí v Městské
zámecké expozici (dne 1. listopadu) s názvem Bělá
dušičková, ve spolupráci s dětským centrem Kaštan,
za doprovodu hudební skupiny Řemdih.
Na prohlídkovém okruhu zámkem se pracovalo
v sakristii kaple, v kapli a v interiéru „toaletní věže“,
kde si návštěvníci budou moci prohlédnout (v nové
sezoně) expozici Stavební vývoj záchodů v regionu.
Počet zájemců o návštěvu oproti loňsku poněkud
poklesl na číslo 1091, zejména kvůli malé účasti
při deštivém Dni památek, kdy oproti minulému
roku přišla jen desetina lidí. Proti loňskému roku
se však zvýšil počet cizinců, hlavně z Ruska, Polska,
Nizozemí, ale také ze Švýcarska, Británie, Německa,
nebo Švédska.
V měsíci říjnu nás navštívili naši školáci a i poslední
výše zmíněná akce Bělá dušičková byla hlavně
pro děti. Na prohlídkový okruh s průvodcem šlo
v letošním roce celkem 210 platících turistů, což je
méně než loni, když frekvence prohlídek zůstala
zhruba stejná, jen počet návštěvníků ve skupině
se zmenšil.
Josef Müller

Městská kulturní zařízení
a Knihovnu Vladimíra Holana
můžete v letošním roce navštívit
naposledy 18. prosince.
Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce
a znovu se těšíme na shledanou
1. 1. 2014 při novoročním ohňostroji.

Běžný provoz bude zahájen 6. 1. 2014.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKY
Před třemi lety, 6. prosince 2010, nás opustil bývalý bělský starosta a fotbalový funkcionář Jaroslav Hartman.
Stále vzpomínají manželka Jana,
synové Petr a Pavel s rodinami.
Dne 23. 12. 2013 uplyne 1 rok od úmrtí mé manželky, naší maminky a babičky, paní Evy Vedejové. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte, prosím, s námi.
Vzpomínají manžel Ivan
a děti s rodinami.
Dne 27. 12. 2013 uplyne 14 let, kdy
navždy odešel pan Jiří Porš. Kdo
jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Manželka a děti s rodinami
Dne 30. 12. uplyne 18 let od úmrtí pana Josefa
Najmana, řidiče ČSAD Bělá p. B., který by se letos
dožil 82 let. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Stále vzpomíná manželka a rodina
Vovčákova, Najmanova a Adamova.

Poděkování

Ráda bych poděkovala Policii ČR,
obvodnímu oddělení v Bělé pod Bezdězem,
za rychlé a profesionální nalezení a následné
vrácení mého odcizeného jízdního kola.
Děkuji.
Gottwaldová Miroslava

NARODILO SE DĚŤÁTKO, VYTOUŽENÉ JEZULÁTKO…
Tato slova k nám každoročně, v různých obměnách, zaznívají z lidových koled ve vánočním čase.
V čase nejkrásnějších křesťanských rodinných svátků,
plných očekávání, nadějí, vzájemné lásky, lásky
k bližnímu, soucitu a milosrdenství. Také si připomínáme dávný betlémský příběh víry v příchod
Spasitele - Vykupitele lidstva. Putování jeho rodičů,
uctění narozeného Ježíška a přinášení darů k jesličkám jak chudými lidmi, tak bohatými třemi králi.
Takové krásné tradice máme v sobě zakořeněné
a jsou živé po celé generace. S radostí je v rodinách
obnovujeme a pěstujeme. I to očekávání přírůstku
do současné rodiny bývá spojováno s nadějí jakoby
příchodu novodobého „spasitele“. Věříme, že v něm
bude pokračovat náš vlastní život, že to je naše budoucnost.
Však nejen nás osobně se to zrození nového života
týká, ale v dětech je naděje budoucnosti a bytí celého našeho národa. Jak budou v rodinách děti vychovávány, tak bude vypadat a zdárně se vyvíjet
naše společnost. Příklad rodiny, milujících se rodičů, vzájemná úcta a láska, jejich vzor pracovitosti
je nezastupitelný a je základem státu. Proto by také
státní orgány měly podporovat daleko více rodiny
s dětmi a preferovat je.
Bohužel je mnoho příkladů ze života, i uváděných
ve veřejnoprávní televizi, že se tak neděje. Jsou to
srdceryvné příběhy až do nebe volající! Když už
nebylo dítě Bohem obdarováno tím nejcennějším,
a to zdravím, a je postižené např. onkologicky, musí
se dlouhodobě léčit v nemocnici. Je to chudáček
trpící a s ním trpí i celá jeho rodina. K tomu jsou tito

nebožáci ještě nuceni ze zákona platit tzv. regulační
poplatky za každý den hospitalizace 60 až 100 Kč.
V pořadu Reportéři (ČT 1, 4. 11. 2013) byl takový případ malého chlapce Alexe a jeho rodiny, který mně
vháněl slzy do očí. Chlapečkovi byli lékaři nuceni
amputovat nohu, protože měl rakovinu, a jelikož byl
s touto hrůznou diagnózou dlouhodobě v nemocnici, musela jeho rodina zaplatit 24 tisíc korun. Kdo
takový nelidský zákon vymyslel, a dokonce schválil,
musel mít srdce z kamene! Dokonce i za zemřelé
děti se muselo platit. Zaplať Pán Bůh za to, že už
od Nového roku 2014 tento zrůdný zákon neplatí!
Naštěstí je mezi námi mnoho citlivých lidí, kteří mají
v sobě obrovský kus lidskosti a těmto postiženým
dětem a rodinám pomáhají, „seč mohou“. Sdružují
se v charitativní organizace, občanské nadace, neziskové organizace, jako např. Kapka naděje, Kuře,
Světluška, Naše dítě atd., které pořádají sbírky, benefiční koncerty a další bohulibé akce a finanční výtěžek pak věnují ve prospěch těchto hendikepovaných
človíčků. Tito lidé také hluboce věří v milosrdenství,
v lásku k bližnímu, obdarovávají bez peněžité odplaty a nečekají ani na slova uznání a poděkování.
A právě v těchto předvánočních, adventních dnech
i u vánočního stromečku, mezi zdravými a rozzářenými dětmi, si jistě všichni na ty obětavé spoluobčany vzpomeneme a aspoň v duchu jim vyslovíme
vřelé díky.
Jim i vám, lidem se srdcem „na pravém místě“, patří slova krásné známé koledy: ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ,
POKOJ SVATÝ VINŠUJEME VÁM!
Milena Holečková

„Matkou vám byla Čtenářská beseda, kolébkou Podolí
a domovem podolská Rychta“ – V. část
K historii vzniku Vlastenecko-dobročinné Obce baráčníků v Bělé pod Bezdězem

Dalším pokračováním je kniha psaná od roku
1931 kronikářem spolku a učitelem na Podolí,
sousedem Ladislavem Matouškem. Rok 1931
byl posledním příznivým rokem pro vnitřní
činnost Obce. Důsledky hospodářské krize
a nezaměstnanost počaly působit i na spolkový
život. Bylo pořádáno devět slavností a zábav
a tři divadelní představení. Spolek má 180 členů.
Bilance dvacetiletého trvání spolku: Konalo se
74 divadelních představení, 22 staročeských
kácení máje a dožínek, 39 společenských a zábavních večerů a dva výlety. Odbor Mladé chasy
uspořádal 18 divadelních představení, 11 zájezdů, 5 vycházek, 3 přednášky a 6 zábavních
večerů, kromě veselic a svátků.
Pokles příjmů od roku 1932 byl pravidelný, důsledek hospodářské krize a částečného nezájmu
obecenstva, které navštěvuje divadelní představení, zábavy a „biografická představení“ už nejen v Bělé pod Bezdězem, ale i v Mladé Boleslavi.
V roce 1937 baráčníci oslavili 600 let města Bělá.
V neděli 30. 5. 1937 se konal spolkový a župní
sjezd na Podolí, odkud se oslavy přenesly na náměstí, aby končily odpolední zábavou a večerní
taneční zábavou na Rychtě na Podolí.
V roce 1938 byl pantatínkem Karel Buriánek

a rychtářem Václav
Vacek. Byla sehrána
dvě divadelní představení: Pánem na rodné
hroudě a Podvodnice
z lásky. Pořádány čtyři
zájezdy: do Varnsdorfu,
Dobrovice, Bukovna
a Hrdlořez. Dne 24. 7.
1938 proběhla oslava
25 let spolku. Pořad
slavnosti: „Uvítání
hostí v 8 hodin ranní
hudbou a sousedem
rychtářem Václavem svěcení spolkového praporu 13. června 1948
Vackem na zdejším
nádraží. Po slavnostním sezení odchod prů- z podolské školy sehrály 18. 12. 1938 Pohádku
vodu na náměstí do Bělé pod Bezdězem, kde o zlatém klíči a živé vodě, která byla pro velký
po uctění památky padlých ve světové válce se úspěch hrána ještě 25. 12. 1938. Byly konány
konaly projevy a ve 14 hodin odchod průvodu tři společenské akce a zábavy. Odstěhoval se
na Rychtu, kde byl pořádán zahradní koncert. spolkový kronikář a učitel Ladislav Matoušek.
Na základě mezinárodních událostí počátkem Obec má 152 členů.
léta nás vyzvala Veleobec k upsání půjčky na V roce 1939 byl pantatínkem Vincenc Hofman
obranu státu, na kterou bylo mezi sousedy vy- a rychtářem Václav Vacek. Na sousedském sebráno 394 Kč. Po záboru pohraničí jsme poslali dění 23. 5. 1939 proběhla debata o utvoření
další dar Veleobci pro potřebné 200 Kč.“ Děti Ochotnického divadelního souboru „Baráčník“
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
v Podolí u Bělé pod
Bezdězem (zákaz divadelních odborů všech
spolků). V sedění
2. 8. 1939 předčítá
soused Havelka přípis
od Zemského úřadu
v Praze, jímž se činnost
Ochotnického divadelního spolku „Baráčník“ v Podolí u Bělé pod
Bezdězem povoluje. Předsedou divadelního
spolku je Jar. Chadalík, místostarosta Rudolf
Šverma. Tento rok se žádné divadelní představení nehrálo a byly pořádány jen ty nejdůležitější akce: 14. ledna baráčnický bál, 18. února
maškarní merenda, 17. prosince vánoční nadílka a 31. prosince silvestr.
V roce 1940 pantatínkem Antonín Šimek starší,
rychtářem Jaroslav Chadalík. Byla sehrána dvě
divadla, dvě filmová promítání a pět kulturních
podniků. Konal se také turnaj v koulení o ceny.
Prvním výhercem putovního poháru byl soused Václav Šimůnek. Na udání byl 14. 10. 1940
zatčen syn souseda Felixe Růty, Karel. Byl vězněn nejdříve v Ml. Boleslavi, pak v Praze, Jičíně,
Terezíně a poté převezen do koncentračního
tábora v Osvětimi.
V roce 1941 byl pantatínkem Václav Vacek
a rychtářem J. Chadalík. Byla hrána dvě divadelní představení, tři filmové produkce a pět
zábavních a kulturních podniků.
Dne 5. dubna 1942 byl sehrán divadelní kus
Nešťastný šafářův dvoreček, který byl 12. 4.
1942 ještě opakován. Divadelnímu spolku
Baráčník předsedal Jar. Lajner, místopředsedou
M. Mikešová. Dne 27. května 1942 bylo vyhlášeno stanné právo, odvetná akce k zastrašení
obyvatelstva. V tomto roce zůstává staré vedení
spolku, zákaz používání zápisů z pracovních
schůzek. Zápis v kronice z této doby je sestaven
později, ze vzpomínek aktérů. Vězněný Karel
Růta zemřel v koncentračním táboře 17. 9. 1942
a v ten samý měsíc, 24. 9. 1942, byl zatčen Karel
Kratochvíl st., mlynář v Podolí. Po jednadvaceti
dnech byl sice propuštěn, ale 27. 12. 1942 byl
odsouzen do vězení na 15 měsíců.
V roce 1943 zůstává staré vedení spolku. Dne
1. 4. 1943 nastupuje svůj odložený trest mlynář K. Kratochvíl. Byl vězněn v Praze, pak
v Budyšíně a Bochumi, kde 14. 11. 1943 umírá
ve vězeňské nemocnici. Dne 15. 12. 1943 opouští spolek Rychtu, kde měl být zřízen Domov
pro německé děti, a přenáší své sídlo k sousedu
Buriánkovi (odkud v roce 1914 odešel).
I v roce 1944 zůstává staré vedení spolku.
Divadelní spolek „Baráčník“ sehrál jen jedno
divadelní představení Směry života v bělské
sokolovně dne 13. 2. 1944.
Dne 1. 5. 1944 se spolek opět
vrací na Rychtu, kde se novým krčmářem stal soused
Jaroslav Antoš. V tomto roce
bylo ve spolku 238 členů.
V roce 1945 bylo
I. valné sezení 14. 6. 1945.
Vzpomínkový večer

k uctění památky K. Kratochvíla a K. Růty se konal 8. 7. 1945. Zřízení fondu na zakoupení spolkového praporu. Uspořádáno sedm tanečních
zábav, silvestrovská zábava a vánoční besídka.
Usneseno poslat žádost Místnímu národnímu
výboru o zástupce v Místní osvětové radě.
V roce 1946 byl pantatínkem V. Vacek a rychtářem Jar. Chadalík. Zástupci Mladé chasy:
J. Šverma, J. Kabátník a St. Adam. Bylo pořádáno sedm kulturních akcí a zábav, divadelní
spolek Baráčník sehrál jedno představení.
Rychtářem Mladé chasy byl zvolen Jiří Šverma.
Krčmář soused Antoš se loučí s Obcí a odchází
do Mladé Boleslavi. Do pohraničí odešlo během
dvou let 74 sousedů a tetiček.
V roce 1947 úřadoval staronový výbor. Konalo
se kolem deseti kulturních akcí a zábav, soubor
Baráčník nacvičil a sehrál tři divadelní představení, z toho Madlenku z kovárny několikrát na hostování. Na Rychtě zase hostovali
bělští ochotníci. Bělští baráčníci se zúčastnili
Baráčnického sjezdu v Praze. Bylo zakoupeno
loutkové divadlo, následující rok spolkový
prapor. Pro školu na Podolí je pořízen „radiopřijímač“. Na podzim byla zásluhou souseda
Havelky získána spolková místnost v prvním
patře Rychty (přenechána zdarma). Byla zde
umístěna spolková knihovna.
V roce 1948 byl pantatínkem V. Vacek a rychtářem J. Chadalík. Svěcení spolkového praporu
se konalo za pěkného počasí na bělském náměstí dne 13. 6. 1948. Byla to veliká slavnost,
na které nechyběly alegorické vozy ani hudba
souseda Plichty. Další den se na Rychtě konalo
obecní i župní sezení, odpoledne a večer veselice. V tomto roce bylo pořádáno šest kulturních
pořadů a zábav, šest divadelních představení
a sedm loutkových her. Principálem loutkového divadla byl jmenován B. Záruba. Členové:
Dvořák, Dvořáková, Svoboda, Holeček,
K. Polák, Tlučhořová, Holečková, Vrabec,
Šimůnková, Ziatková, Vrabcová, Svobodová,
Seibertová, Šimonek, Šimonková. Malé loutkové divadlo ovšem nevyhovovalo a bylo prodáno p. Hůrovi a od „Sbratření“ zakoupeno
velké loutkové divadlo s loutkami 50 cm vysokými. Koncem tohoto roku má Obec 280 členů.
Rok 1950 přináší naší obci změnu v sídle.
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Rychta jako hostinec byla zrušena a soused Havlíček dostal
výpověď. Rychta se podle rozhodnutí majitele Bělských papíren změnila na Fučíkův domov
mládeže. Baráčnická Obec se
opět stěhuje na „Starou rychtu“
k p. Buriánkovi, do hostince pronajatého hostinským V. Vařinou.
Knihovna byla umístěna v prvním patře. Zbytek
věcí je uložen ještě na Rychtě. Rychtářem je soused Chadalík a Obec má 296 členů. Principálem
loutkového divadla je soused Munzar, zástupcem soused Šimonek.
O rok později se konají sezení obce v hostinci
u p. Vavřiny, ale divadla a slavnosti se pořádají
na Rychtě. Složení konšelstva zůstává nezměněno, valné sedění se konalo na Rychtě. Bylo
sehráno divadelní představení Tři ženichové
(3x) a pět loutkových her.
V roce 1954 zřídily papírny z Rychty kulturní
dům a spolková sezení se stále konají v hostinci U Buriánků. Rychtářem je soused Jirdásek,
místorychtářem soused Chadalík. V tomto
roce se konalo sedm kulturních akcí a zábav.
Vydařenou akcí byla „Pouť u sv. Antoníčka“ pořádaná na Rychtě 13. června 1954 za pěkného
počasí. K poslechu i tanci hrála hudba AZNP
Mladá Boleslav. Na I. pěvecké soutěži pořádané V. župou sdruž. obcí baráčníků Václava
Budovce z Budova 5. 12. 1954 byla udělena
III. cena našemu pěveckému souboru. V letošním roce Běláci pomáhali založit pobočku
baráčnické obce v Doksech. První sedění této
Obce bylo 26. září 1954.
V roce 1959 se baráčnický ples konal na Rychtě,
josefské a masopustní posezení v hostinci
u p. Vavřiny. Obec byla seznámena s plánem na
přestavbu Rychty a přislíbeno (proti odpracovaným brigádnickým hodinám od našich členů),
že zde najde trvalý domov. Konal se zájezd do
Hronova, Náchoda a Ratibořic. Z důvodu přestavby Rychty se tradiční Baráčnická pouť nekonala, ani ostatní kulturní akce a zábavy. Jsou
také trvalé problémy s pobočkou (platebnou)
v Doksech. Letos padl návrh na odprodej loutkové scény. Ve spolkové knihovně je700 knih
a obec má 184 členů, kteří odpracovali přes
3000 brigádnických hodin. V tomto roce končí
spolkový kronikář V. Havelka zápisy do knihy,
nejstarší baráčnické kroniky, aby pokračoval
knihou další, a uchoval tak pro nás a naše děti
vzpomínku na předky. Dědečky, babičky, tatínky, maminky a sousedy, kteří si našli čas sejít
se a udělat něco pěkného pro sebe i ostatním
pro radost.
Konec letošního roku, pro Vlasteneckodobročinnou sdruženou
obec baráčníků v Bělé pod
Bezdězem jubilejního, je
i koncem našeho miniseriálu z baráčnických kronik,
kterým jsme vzpomněli na
Čtenářskou besedu, vznik
spolku a první půlstoletí
jeho činnosti.

SPOLKOVÁ ČINNOST
O. S. Tajemství
Vlastivědný oddíl je opět o rok starší
Letošní činnost
jsme zahájili mimořádnou valnou hromadou 13. února, na
kterou navázala přednáška
PhDr. Karla Herčíka nazvaná
Život a dílo akademického malíře Luďka Maňáska, spojená
s prohlídkou výstavy.
V sobotu 6. dubna jsme podnikli výlet nazvaný Tam, kde
stál Zelený letohrádek, do
obory Klokočka za hojné
účasti členů našeho turistického oddílu TPD a vzácného
hosta, paní Švábové ze zámku
Mnichovo Hradiště. Návštěva
byla možná díky svolení oborníka, pana Aleše Janečka.
Dne 13. dubna 2013 byla se svolením pana
děkana a za pomoci Technických služeb provedena tradiční brigáda na starém hřbitově
u farního kostela v Bělé, při které nám nepřálo počasí. Tuto brigádu jsme zopakovali 19. října, kdy
nám počasí naopak přálo velice. Dík finančnímu
příspěvku od města jsme zahájili také opravu
hrobu Emanuela Purkyně, která bude dokončena

v květnu příštího roku. Opravu
plůtku provádí zakázkové kovářství Pavel Kverek. Osázení
hrobu přislíbily Technické
služby města, které se o květinovou výzdobu tohoto hrobu
dlouhodobě starají.
Státní svátek 28. říjen jsme
oslavili ve spolupráci s turistickým oddílem TPD návštěvou
baziliky sv. Václava ve Staré
Boleslavi a zámku v Brandýse
nad Labem, který je od začátku devadesátých let minulého století ve správě a majetku
dvojměstí s nejdelším názvem
v republice, Brandýs nad
Labem - Stará Boleslav.
Od listopadové výroční valné hromady, na kterou
naváže moje přednáška „Kam musel i císař pán
pěšky“ o stavebním vývoji záchodů v regionu, nás
čeká ještě 7. prosince výlet na vánočně vyzdobený
zámek Zákupy a procházka k ruinám bývalé lesnické školy v Nových Zákupech.
Josef Müller
předseda O. S. Tajemství

Oddíl turistiky TPD
PUTOVÁNÍ ZEMÍ VÁNOC 2013/2014
s TPD Bělá p. Bezd.

St 4. 12. - Česko známé neznámé očima dokumentaristy M. Cacha
Turistická beseda v sále MKZ od 17 h, vstupné
dobrovolné.
So 7. 12. - Poslední výjezd aneb Cesta do Ráje. Obec
Lobeč - prohlídka pivovaru, pěší trasa Kokořínsko.
Občerstvení a společné posezení v Ráji. Odj. busu
od kapličky v 9 h. Cena 150 Kč. Návrat předpokládáme.
Út 24. 12. - Vánoční vycházka - Vánoce v lese. Sraz
v 9.30 u České brány. Nadílku pro zvířátka s sebou.
St 1. 1. - Setkání pod rozhlednou aneb Novoroční
větrání hlav
Sraz v 9.30 u České brány. S sebou hlt červeného
vína, hrníček. Na závěr tradiční posezení na základně, novoroční čočkovka.

So 4. 1. - Tříkrálový zájezd (zámek Pardubice)
Unikátní kaple Tří králů, Bezdružický křišťálový
SPORT
betlém, království mašinek aj.
Zahájení turistického roku 2014. Návštěva
skanzenu Krňovice. Novoroční nadílka ve
Bělští šermíři vítězí na Hané
chlévě - tvrdý chleba, jablka apod. vítané. Oběd
v chalupě v Krňovici. Odj. busu od kapličky
Nejlepší mladé šermíře z celé
sadil Ondřej Kovář. Bělský oddíl v 7.45 h. Cena i se vstupy: 300 Kč, dítě: 100 Kč.
České republiky, ale i ze
šermu se tak stal nejúspěšnějším
Slovenska uvítala o víkendu
klubem v této kategorii.
Přihlášení na stránkách TPD nebo na známém čísle:
16. a 17. listopadu hanácká meMezi dvacítkou mladších žaček si 720 584 360 (J. Bollard).
tropole Olomouc. Již 28. ročníku
výborně vedla Dorota Adamová,
Velké ceny Dukly Olomouc v šermu
která se po vzoru chlapců také pro- Dále připomínám, že na začátku roku 2014 opět
kordem mladších žáků a žáků se zúčastnili bojovala až na stupně vítězů, a pro Bělou tak proběhne sbírka Novoroční čtyřlístek (Světluška).
i šermíři oddílu 1. FC Bělá pod Bezdězem.
získala toho dne již druhou bronzovou medaili. Rovněž probíhá vybírání registračního příspěvku
Mezi 37 mladšími žáky se v sobotu do finálové V nedělních soutěžích žáků pak úspěch běl- na rok 2014.
osmičky probojovali hned tři zástupci bělských ského šermu dokonale završila Anna Coufalová,
šermířů. Třetí místo vybojoval František Coufal, která v silné konkurenci 33 děvčat navázala Všem našim členům a příznivcům děkuji za spošestý skončil Václav Štěpán a sedmé místo ob- na své loňské vítězství mezi mladšími žačkami lupráci a přeji vám všem klidné období adventu
a zvítězila i v letošním roč- a Vánoc v kruhu blízkých, šťastné vykročení do roku
níku, tentokrát však již mezi 2014 a popřejeme si na některé turistické akci, na
žačkami.
které vás zvu.
Tři medailová umístění
Horský vůdce
z deseti startů a k tomu
další dvě umístění v elitní
osmičce, toť vskutku vynikající bilance bělských šermířů
v letošním ročníku tohoto
turnaje.
Kompletní výsledky a fotografie z turnajů lze zhlédnout na: www.serm-bela.
webnode.cz.
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Sportovec města Bělá pod Bezdězem roku 2013
Hlasovací lístek
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.

Jednotlivci - dospělí
(18 a více let)

Marcela Stádníková

1. FC Bělá p. B. - šermířský oddíl

Pavel Hofschnaidr
udělují se 3 ceny,
můžete zvolit nejvíce Gabriela Gavlasová
3 kandidáty
Miloslava Návojová

1. FC Bělá p. B. - šermířský oddíl
Kynologický klub Bělá p. B.

Jaroslav Verner

Kynologický
y
g ý klub Bělá p.
p B.
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.
p B. - házená

Tomáš Dvořák
Jiří Hofta

TJ Sokol Bělá p.
p B. - házená
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.
p B. - házená

udělují se 3 ceny,
můžete zvolit nejvíce Lukáš Vítek
3 kandidáty
Jaroslav Macoun

TJ Sokol Bělá p.
p B. - házená
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

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

Kolektivy
uděluje se 1 cena,
zvolte 1 kandidáta

Talent roku (do 15 let)
uděluje se 1 cena,
zvolte 1 kandidáta

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

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

Trenér
uděluje se 1 cena,
zvolte 1 kandidáta

INZERCE

š
e
n
a
t
s
o
d
Připoj se a

T
E
L
B
A
T
za polovic

„7“ WiFi

999 Kč

PŘIJĎTE SE PODÍVAT
NA TABLETY DO NAŠICH
ZÁKAZNICKÝCH CENTER
CENY NEJOBLÍBENĚJŠÍCH TARIFŮ:
WiFi až 25 Mbps
WiFi až 25 Mbps + 100 MB mobilní internet

450 Kč
500 Kč

Optika 50 Mbps
Optika 50 Mbps + 500 MB mobilní internet

500 Kč
650 Kč

uvedené ceny jsou včetně DPH

Zavolejte na 326 20 20 20
nebo napište na obchod@metronet.cz
Ceník dalších tarifů, ke kterým
získáte tablet za polovic, naleznete na

www.metronet.cz/tablet

„7“ WiFi/
3G/GPS/BT

2 499 Kč

INZERCE
Prodej ryb na
Vánoce
Nabízíme všem zájemcům
vánoční prodej ryb na objednání.

VEPŘOVÉ
HODY

Skladba ryb:
kapr obecný - 75 Kč/kg, výběr (od 3 kg) 80 Kč/kg
siven americký (lososovitá ryba) - 150 Kč/kg
V případě brzké objednávky lze zajistit i jiné druhy ryb (štika,
sumec, amur, lín, tolstolobik).
Objednávky přijímáme do 14. 12. 2013 na tel. č. 777 018 556,
nebo na e-mailu: rybykomplet@seznam.cz.
Odběr ryb na adrese: Dušan Hýbner, Dlouhá 564,
Bělá pod Bezdězem

otevřeno denně

Termíny odběru:
20. 12.: 16 - 18 hod., 21. 12.: 16 - 18 hod.,
22. 12.: 16 - 18 hod., 23. 12.: 16 - 18 hod.
Kuchání a čištění ryb dle požadavků zákazníků.

Totální výprodej elektronických cigaret

VÁNOČNÍ VÝPRODEJ SATELITNÍCH
PŘÍSTROJŮ

celý prosinec nebo do vyprodání zásob,
náplně od 40 Kč, sady od 250 Kč.
Výdejní místo e-shop Popron - ušetřte na poštovném.

AMIKO-HD satelitní přijímač, malé rozměry, HDMI
konektor, z 2590 Kč na 1990 Kč
OPITBOX-HD satelitní přijímač, FAST scan,
automatická aktualizace, HDMI konektor, IRDETO,
možnost nahrávání,
z 3590 Kč na 2790 Kč
miniZEBRA-HD satelitní přijímač, FAST scan,
automatická aktualizace, HDMI konektor, IRDETO,
z 3390 Kč na 2590 Kč
TECHNISAT SIR-HD satelitní přijímač, FAST scan,
automatická aktualizace, originál německá
výroba HDMI konektor, IRDETO, možnost
nahrávání, z 3990 Kč na 3590 Kč
Satelitní komplet: 1 družice - HD přijímač, z 5290 Kč
na 4390 Kč, 2 družice – HD přijímač,
z 5590 Kč na 4590 Kč
Prodej satelitních karet bez servisního poplatku!!!

Dále nabízíme prodej dobíjecích kuponů:
Paysafecard, Skylink, VOYO, Vodafone, Blesk mobil,
O2, T-mobile, Tesco Mobile, Kaktus, Studentfone,
MOBIL.CZ.
Možnosti platby: ČEZ, Home credit, Česká
Podnikatelská Pojišťovna, a. s., Česká pojišťovna,
a. s., Generali pojisťovna, Slavia pojišťovna, a. s.,
Středočeské vodárny, Manum s. r. o., KPS MEDIA,
MAFRA, CLICK CREDIT, s. r. o., International Masters
Publishers, s. r. o.
Prodej vstupenek: Sazka ticket, Ticketpro.
Velký výběr stíracích losů, také lze vsadit Sazku,
Fortunu, Tipsport, Korunku.
Těšíme se na vaši návštěvu a všem zákazníkům přejeme
krásné a klidné vánoční svátky a šťastný nový rok.

Trafika Tipsport na autobusové zastávce
Bělá pod Bezdězem

Robert Filip, Táborová 570,
Bělá pod Bezdězem, tel.: 606 288 237

tel.: 702 014 669
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