
Z Městského úřadu – Z jednání rady a Zastupitelstva Města – setkání s kouZelníkeM  
Ze Základní Školy – společenská rubrika a sport – noMinaCe na sportovCe roku 2012

LEDEN
01/2013

Výstavní sál MKZ 
„Běláci v Krkonoších“ 

J. Š. Aleš-Lyžec 
a Česká lesnická jednota 

do 24. 1. 2013

11. 1. 
Mše svatá 

v zámecké kapli sv. Josefa 
od 16.30 hodin

18. 1. 
Mše svatá 

v kostele sv. Václava 
od 16.30

19. 1. 
O bludičce, která zabloudila 

Pohádka v Komorním sále MKZ 
od 15 hod., 

vstupné: 30 Kč

25. 1.
Muzejní kavárna: 

Fantom 
hudební legenda Podbezdězí

od 17 hodin, 
vstupné: 20 Kč

1. 2. 
Filmové políčko neorané
Nejen povídání o filmech 

v Komorním sále MKZ od 19.30,
vstupné: 60 Kč

Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale 
pro každého z nás znamená i začátek 
nových plánů, předsevzetí a určení si 
nových cílů, které bychom během na-
stávajícího roku chtěli uskutečnit v sou-
kromém i pracovním životě. Je to však  
i čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení 
toho, co jsme minulý rok zažili, vyko-
nali nebo nestihli udělat. Život člověka 
je sám o sobě pestrý a každého z nás po-
tkaly zlé dny naplněné trápením, smut-
kem a nezdarem, ale i dny dobré, veselé, 
radostné, šťastné. A na tom dobrém je 
potřeba dále zůstat, rozvíjet věci zapo-
čaté a nebát se překážek, které se ur-
čitě objeví během nastávajícího času.  
I samotné město během minulého roku 
překonávalo překážky, ale těšilo se  
i z dokončených děl a úspěchů. Mnoho 
dalšího je v našem městě třeba vybudo-

vat, vylepšit a zkrášlit. K tomu je však 
nutno vyvinout hodně úsilí, práce, jed-
nání, projektů, ale i dobré vůle, spolu-
práce, ochoty a tolerance. Využíváme 
této příležitosti poděkovat všem, kteří 
jakoukoliv formou a mírou přispěli ke 
zkrášlení našeho města, obohacení jeho 
kulturního i duchovního života. Vážení 
spoluobčané, přejeme vám víc hezčích 
dní než těch horších, víc lásky než nená-
visti, víc hojnosti a radosti než smutku  
a trápení. Pevné zdraví a hodně úspěchů 
v pracovním i osobním životě.

Ing. Jaroslav Verner  
starosta města

Jitka Tošovská 
místostarostka města 

Vážení spoluobčané,
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Z jednání rady Města

SPRÁVA MĚSTA
Nový dodavatel bezpečnostních služeb

Začátkem loňského listopadu byla v souladu 
se zadávacím řízením veřejné zakázky malého 
rozsahu na výběr dodavatele bezpečnostních služeb 
pro město v roce 2013 provedena elektronická 
aukce, v níž se soutěžilo o nejnižší cenu zakázky 
mezi třemi subjekty. Nejnižší nabídku podala 
společnost FORCORP GROUP, s. r. o., se sídlem 
Hamerská 812, Olomouc-Holice, s celkovou cenou 
nabídky ve výši 158 541 Kč bez DPH. Firma přebírá 
dohled nad bezpečností ve městě od Nového roku.

Opravy v bytech dle nařízení vlády
Vzhledem k přetrvávajícím nejasnostem týkajících 
se hrazení oprav v městských bytech se rada města 
seznámila s obsahem Nařízení vlády č. 258/1995 
Sb. v platném znění, kde je tato problematika 
řešena. Na jednání byl materiál okomentován  
a uveden přehled nejčastějších případů závad a jak 
je řeší výklad k uvedenému nařízení vlády. 
Nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy 
v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou bytu 
hradí nájemce. Za drobné opravy bytu se považují 

opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je 
toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví 
pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo 
podle výše nákladů. Občané bydlící v městských 
bytech budou s textem seznámeni prostřednictvím 
domovníků nebo si jej mohou vyžádat  
v elektronické podobě v kanceláři Správy bytů.

Odečtením z nájemného 
budou kompenzovány zvýšené náklady na 
spotřebu el. energie na vytápění bytů při opravě 
komína na zámku.
Navržený postup opravy vylučoval topení 
komínem určeným k opravě, proto rada schválila 
jeho odstavení a způsob náhradního vytápění 
elektrickými topidly. Jednalo se o čtyři byty  
a odstávka proběhla od 17. 10. do 7. 11. 2012. Před 
zahájením jiného způsobu vytápění a na konci 
byly odečteny hodnoty příslušných elektroměrů  
a odsouhlaseny nájemníky. Celkové náklady 
dosáhly částky 14 681,74 Kč.

Doplnění úklidové techniky 
V listopadu 2012 byla vypsána veřejná zakázka 
malého rozsahu na dodavatele komunální techniky 
na zimní údržbu pro práci Technických služeb 
města. Město obdrželo 5 nabídek, byla posouzena 
zadávací kritéria, všech 5 nabídek bylo platných 
a hodnocených. Rozhodujícím kritériem byla 
výše nabídkové ceny. Rada města schválila jako 
nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého 
rozsahu „Komunální technika na zimní údržbu“ 
firmy P&L, spol. s r. o., Biskupice 206, Biskupice 

u Luhačovic, IČ: 00351504, s nabídkovou cenou  
459 900 Kč bez DPH (551 880 Kč vč. DPH).

Změna poskytovatele telefonních služeb 
pro město

V listopadu loňského roku bylo provedeno 
zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
na poskytovatele služeb telefon. operátora pro město  
a jeho organizace v letošním roce. Koncem listopadu 
se uskutečnila elektronická aukce, kde se soutěžila 
nejnižší cena pro volání mobilními telefony. Část 
zakázky na pevné telef. linky byla radou města 
zrušena, neboť nedošly žádné nabídky. Výsledkem 
aukce byla konečná částka za objem volání, zasílání 
SMS a některých dalších služeb (bez internetu) 
pro 25 čísel ve výši 3568 Kč bez DPH za 1 měsíc  
(85 632 Kč za 2 roky) nabídnutá dodavatelem 
T-Mobile CZ, IČ: 64949681. Převod SIM karet 
proběhne v zákonné lhůtě v měsíci lednu.
 -gal-

Nejprve v listopadu a pak ještě v prosinci 
kvůli schválení rozpočtu města na rok 2013.  
Na listopadovém jednání bylo kromě finančních 
záležitostí schváleno podání žádosti o dotaci 
na realizaci první etapy rekonstrukce Tyršovy 
ulice v úseku od Masarykova náměstí po saunu 
(Mělnická ul.) v délce 250 m. 
Tento projekt navazuje na již zrealizovanou 
regeneraci Masarykova náměstí na jedné straně 
a na plánovanou rekonstrukci ulice Mělnické 
na straně druhé. V rámci jeho realizace dojde 
k obnově stávajícího chodníku s asfaltovým 
povrchem a k přeložení chodníku z kamenné 
dlažby na druhé straně u základní školy. Účelem 
je nejen sladit povrchovou úpravu s opraveným 
náměstím, ale především vytvořit bezbariérovou 
trasu pro pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, kterou stávající chodník 
postrádá a pohyb těchto občanů je v této lokalitě 
obtížný. Součástí bezbariérové trasy bude úprava 
tří přechodů v tomto úseku včetně nasvícení. 
Předpokládané náklady byly vyčísleny na 2 mil. 
Kč, město požaduje 70 % z uznatelných nákladů 
jako dotaci, tj. 1,4 mil. Kč. Doba trvání realizace se 
počítá na 3-4 měsíce, a pokud získá město dotaci, 
bude rekonstrukce provedena v roce 2013.
Zastupitelé podpořili záchranu oltáře  

z kostela sv. Václava. Při přípravě letošní etapy 
prací (řešení napadení dřevomorkou v kapli  
a sakristii) byl vznesen požadavek pracovníky 
Nár. památkového ústavu na přemístění, ošetření 
radiací, depozitní uložení a po dokončení sanace 
prostor navrácení zpět oltáře s Ukřižovaným  
a dvěma anděly v kapli sv. Mikuláše a dále oltáře 
v sakristii.
Vlastník památky Česká provincie řádu  
sv. Augustina nechal zpracovat cenovou 
nabídku na zajištění, ošetření, přemístění  
a vrácení zpět zmíněných oltářů. Nabídka od 
odborného restaurátora byla předložena ve výši  
350 tis. Kč, a proto se vlastník rozhodl provést 
pouze první část, a to dokumentaci původního 
stavu, demontáž, základní očištění, katalogizaci 
dílů, balení a označení, manipulaci a vypracování 
rest. zprávy. To vše za 160 000,- Kč bez DPH. 
Město se bude podílet částkou 80 000 Kč. 
Zastupitelé dále schválili novou obecně závaznou 
vyhlášku č.1/2013 o poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Na základě novelizovaného znění zákona  
o místních poplatcích byla vyhláška upravena. 
Změny jsou následující:
a) došlo k rozšíření okruhu poplatníků  

o 3 kategorie cizinců a o majitele bytů  
a rodinných domů určených k individuální 
rekreaci,

b) byla vypuštěna kategorie nemovitostí „sloužící“ 
k individuální rekreaci, nadále se zpoplatňují 
jen nemovitosti k rekreaci „určené“,

c) došlo ke zvýšení sazby poplatku dle § 10b)  
odst. 4, písm. b) z 250,- Kč na 750,- Kč,

d) při výpočtu skutečných nákladů obce na sběr 
a svoz netříděného komunálního odpadu za 
předchozí kalendářní rok na osobu poplatníka 
se tyto náklady rozpočítají na všechny 
poplatníky dle § 10b) odst. 1. 

Výše poplatku pro rok 2013 zůstává zachována na 
480 Kč/1 osobu. Informace k platbám najdete na 
jiném místě Zpravodaje.
Město od začátku roku 2013 hospodaří dle nového 
rozpočtu. K jeho schválení došlo na prosincovém 
jednání zastupitelstva města, kde se diskutovaly 
částky plánované na provoz a výše příspěvku 
příspěvkové organizace Městská kulturní 
zařízení Bělá p. B. Rozpočet 2013 byl schválen dle 
paragrafů jako schodkový. Příjmová část je ve výši  
76 994 300 Kč, výdajová část ve výši 82 221 880 Kč, 
schodek bude financován z vlastních zdrojů. Další 
jednání zastupitelstva města je plánováno na únor.

-gal-

Zastupitelé se sešli dvakrát

ilustrační foto
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dění ve Městě

Stejně jako v předešlých letech zůstává i v roce 2013 
poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů 
ve stejné výši, tedy 480,- Kč na osobu a rok. Během 
měsíce ledna najdete ve svých schránkách předpis 
úhrady, kterou budete moci provést složenkou typu 
A na poště, bankovním převodem nebo hotově 
či platební kartou na pokladně městského úřadu 
vždy v pondělí a ve středu od 8 do 11 a od 13 do  
16 hodin. Splatnost poplatku je do 31. 3. 2013. 
Na základě změny zákona o místních poplatcích 
upozorňujeme na bod 1b) vyhlášky města č. 1/2013, 
ve kterém se říká, že poplatek za svoz odpadu platí 
i fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 
určenou k rekreaci nebo byt (dům), ve kterém 
není hlášena k pobytu žádná osoba, a to ve výši 
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 
V tomto případě platí ohlašovací povinnost, tedy 
poplatník je povinen se sám k poplatku přihlásit.

Bc. Ivana Linhartová
vedoucí finančního odboru

Úhrada za svoz komunál-
ního odpadu v roce 2013

Nová známka
na popelnice

Firma Compag s. r. o. Mladá Boleslav oznámila 
nový způsob označování nádob pro svoz směsného 
komunálního odpadu příslušných k jednotlivým 
nemovitostem. V roce 2013 si občané, kteří zaplatí 
poplatek za odpady, přilepí na popelnici matrici  
s pěti políčky (do horní části levého boku nádoby 
při pohledu na nádobu zepředu, odkud se otevírá) 
a do volných polí z levé strany vlepí známku 
pro určitý rok. Tento způsob označování nádob 
ujednotí místo, kam budou každoroční nálepky 
nalepovány, a při svozu bude obsluha svozového 
vozidla vědět, kam se má podívat, zda je vylepena 
příslušná nálepka, či nikoli. Tím, že budou nálepky 
vždy nalepeny na určeném místě matrice, nebude 
vadit obsluze vozidla, že jsou menších rozměrů 
a z dlouhodobého hlediska bude mít systém 
vylepování nálepek daný řád. Nádoby nebudou 
oblepeny známkami kolem dokola, jak je tomu 
dosud. 

Nadace Občanského fóra pomohla městu opravit 
kapličku

Výklenková kaplička stojí 
mezi hlavní silnicí Bělá 
pod Bezdězem - Doksy 
a bývalými kasárnami 
„Vazačka“. Kolem kapličky 
vedla původně polní cesta 
z Bělé p. B. směr Bezděz, 
dnes je zde pole, po obou 
stranách kaple rostou 
mohutné kaštany.
Před opravou byla fasáda zcela opadaná, ve výklenku 
chyběl obraz a vrcholový kovaný kříž. Okolí kapličky bylo 
neupravené a zarostlé.
Během opravy byla zajištěna statika kaple, byla obnovena 
fasáda s bílým nátěrem. Na vrcholu kaple byl obnoven 

pískovcový soklík s malým 
kovaným křížem. Do 
výklenku byl osazen ručně 
malovaný obraz Panny 
Marie. Po stranách stojící 
kaštany byly prořezány, 
okolí kapličky bylo 
upraveno.
Finanční prostředky na 
opravu kaple byly získány 

z grantu Nadace Občanského fóra a část prostředků 
věnovalo město Bělá pod Bezdězem. Opravu kaple 
realizoval člen o. s. Vojtěch Král z Oken u Doks, obraz do 
výklenku namalovala jeho dcera Balbína Králová.

Za zvířaty v Ekocentru 
DDM Mladá Boleslav

Jednou  
z významných 
školních aktivit 
finančně 
podporovaných 
městem Bělá 
pod Bezdězem 
je Projekt Delfín 
– plavecký 
výcvik žáků  
2. a 3. tříd. 
Výcvik je 
organizován 

v Plaveckém bazénu Mladá Boleslav. Dvouhodinové 
výuky se zúčastňuje z kapacitních důvodů vždy jen 
jedna třída, a tak se spolu s účastníky plaveckého 
kurzu může do Mladé Boleslavi svézt objednaným 
autobusem i další třída, která absolvuje exkurzi, 
navštíví některé boleslavské muzeum, nebo se 
zúčastní vzdělávacího programu v Ekocentru DDM 
Mladá Boleslav.
Ve dnech 30. 10. 2012 a 6. 11. 2012 se postupně 
obě třídy sedmého ročníku zúčastnily exkurze 
do Ekocentra Mladá Boleslav, aby se tam blíže 
seznámily s plazy, dravci a sovami. Žáci si nejprve 
od chovatelky Markéty vyslechli krátkou přednášku 
o životě plazů v minizoo, pak prezentovali své 
znalosti z anatomie a etologie plazů a nakonec 
nastala nejoblíbenější část programu – krmení  
a hlazení hadů. Opět jsme měli štěstí – hadi byli 
hladoví a ukázali žákům, jak jsou přizpůsobeni  
k lovu a k polykání velké kořisti.
Ve druhé polovině exkurze si žáky převzal chovatel 
Tomáš, který je blíže seznámil s chováním sov  
a dravců, poučil je o historii i současnosti 
sokolnictví a nakonec přinesl Káču – poštolku, 
která žákům na povel přistávala na ruce. Exkurze 
se nám velmi líbila, byla poučná i zábavná.

Ing. Pavlína Cankařová

V čase adventním už 4. prosince 2012 
připravily třídní učitelky 4. a 5. tříd 
pro své žáky celodenní „čertovský“ 
program. Čertice, čerti a andělé patřící 
k Mikulášově družině se nahrnuli do 
školní tělocvičny, kde soutěžili a bavili 
se. V rytmu rozpustilé hudby vířily 
různé bytosti. Děvčata a chlapci si 
užívali pestrých činností a aktivit tak, 
že jim školní den utekl jako voda. 
Druhý den byl zasvěcen tvořivým 
činnostem na téma Mikuláš a Vánoce. 
Krásné dětské výtvarné práce teď zdobí 
nástěnky na chodbách školy a třídy  
v nové části budovy.
Každý rok 5. prosince nadělují v naší 
škole Mikuláš, čerti a andělé mladším  
a nejmladším žákům sladkosti. Tato 
dlouholetá tradice zpříjemňuje 
adventní čas. Akci pro mladší spolužáky 

1. – 5. ročníku organizují chlapci  
a dívky devátého ročníku. Letos se do 
této akce zapojili žáci obou devátých 
tříd, kteří si sehnali potřebné masky  
a další předměty nezbytné k patřičnému 
překvapení dětí. Sladkosti opět poskytla 
firma Danmart consulting s. r. o. Mladá 
Boleslav. A jak na pohádkové bytosti 
reagovaly děti? V 1. až 3. třídách ukápla 
sem tam nějaká slzička, ale i přesto děti, 
někdy s velkým sebezapřením, zazpívaly 
písničku, zarecitovaly básničku, a proto 
je odměna neminula. Žáci 4. a 5. tříd 
postupně poznávali v maskách své 
starší spolužáky, ale i oni se báli. Přece 
jen má každý z nás ve svém chování 
rezervy a někdy se něco nepovede! 

Mgr. Veronika Kálecká a Mgr. Jana 
Tyšerová 

Mikuláš a jeho družina ve škole
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Z kulturního dění

Středa:
8.00 – 11.30 
HERNIČKA PRO NEJMENŠÍ DĚTI
12.30 – 16.00 
ŠIKULKY
– VV ATELIÉR PRO DĚTI Z MŠ, ZŠ   

Čtvrtek:
12.15 – 15.00
ŠIKULKY
- VV ATELIÉR PRO DĚTI Z MŠ
18.30 –19.30
ANgLIČTINA PRO DOsPĚLÉ 
pokročilí

Pátek:
8.00 – 12.00 
HERNIČKA PRO NEJMENŠÍ DĚTI

NĚCO NAVÍC: 
NOVOrOčNí POseZeNí 
PrO rODIče a DěTI
•	 součástí	programu	bude	promítání	
 fotek z akcí RC Kaštan
•	 malé	pohoštění

rodičovské  CentruM  
leden 2013

KAŠTAN
Pohádka v Komorním sále MKZ 
19. ledna od 15 hod.
O bludičce, která zabloudila
Poetická pohádka volně na motiv libreta známé 
opery Rusalka. Bludička Jarmilka zabloudí až  
k zámku mladého prince, kde poznává lidský 
svět, který není tak idylický jako vodní království.

Městská kulturní zařízení zvou

Městská knihovna Vl. Holana má ve svém fondu 
(k 31. 12. 2012) celkem 27 634 svazků knih  
a odebírá 42 titulů časopisů.
V roce 2012 bylo nakoupeno 980 knižních 
novinek. 
Registrovaných čtenářů bylo 458, z toho 140 dětí 
do 15 let. Tito čtenáři si v loňském roce půjčili 
celkem 18 134 knih a 3633 časopisů. 
Naši čtenáři také hojně využívají službu MVS - 
výpůjčky knih z jiných knihoven. V roce 2012 
jsme jich kladně vyřídili 53.
Knihovna poskytuje ještě další služby, a to např. 
kopírování, skenování, laminování a fax.
Součástí knihovny je také Informační centrum, 
kde si můžete zakoupit různé turistické odznaky, 
pohledy, známky, štítky a vizitky.
V knihovně lze i zakoupit několik publikací 
o Bělé pod Bezdězem. Poslední novinkou je 
kniha o bělském rodákovi s názvem „Takový 
byl Václav Trégl“. 

bělské knihovnice

Městská knihovna 
Vladimíra Holana

Muzeum v Bělé pod Bezdězem v roce 2013
Jménem Muzea v Bělé pod Bezdězem bych chtěla touto 
cestou poděkovat čtenářům Zpravodaje za podporu, 
kterou nám projevovali v uplynulém roce. Rovněž vám 
všem chci popřát vše nejlepší, mnoho úspěchů a štěstí 
v roce novém.
Také v roce 2013 připravuje naše muzeum bohatý 
program, kterým vás, doufám, oslovíme, seznámíme 
vás s novými poznatky z regionální historie nebo s vámi 
zavzpomínáme na zajímavé události z našeho kraje. 
Výstavní sezonu zahájíme letos již v polovině dubna, 
a to výstavou věnovanou Evě Votočkové, restaurátorce 
litoměřického biskupství, jejíž práce můžete vidět v řadě 
sakrálních památek v našem kraji. Dále připravujeme 
výstavu Bezděz na dobových fotografiích a pohlednicích 
či výstavu brněnského malíře a grafika Jánuše Kubíčka, 
jehož cyklus Erotický kalendář uvidíte v muzeu od srpna 
2013. 
V letošním roce také oslavíme 60 let od úmrtí bělské 
spisovatelky Anuše Mittenhuberové, které bude 
věnována samostatná výstava s řadou doprovodných 
akcí. Významné místo ve výstavním programu zaujme  
i výstava věnovaná módě přelomu 19. a 20. století, kterou 
otevřeme v měsíci červnu.
Vedle výstav se můžete těšit také na pravidelný cyklus 
přednášek i program Fotokoutek věnovaný zejména 
dobovým fotografiím z našich sbírek. Nově v letošním 
roce otevíráme také Muzejní literární kavárnu, kde si 
můžete obohatit svoji domácí knihovnu o zajímavé 
knižní tituly a zároveň se setkat se zajímavou osobností z 

našeho kraje. Poprvé bude kavárna otevřena již v tomto 
měsíci. 
I v roce 2013 budeme rádi spolupracovat s bělskou 
římskokatolickou farností na přípravě mší svatých  
v zámecké kapli či v kostele sv. Václava. I v letošním roce 
se tak uskuteční program nazvaný Otevřené kostely, 
který zahrnuje nejen komentované prohlídky sakrálních 
památek, ale též drobné tematické výstavy.
Na rok 2013 připravujeme ještě řadu dalších zajímavých 
akcí a programů. Doufám, že si z naší nabídky v roce 
2013 vyberete, a těším se na vaši návštěvu.

Mgr. Kateřina Jeníčková
Muzeum v Bělé pod Bezdězem

pobočka Muzea Mladoboleslavska

Muzejní kavárna: Fantom – hudební legen-
da Podbezdězí
Pátek 25. ledna 2013 od 17 hodin, vstupné: 20 Kč
V pátek 25. ledna 2013 se v muzejní kavárně můžete 
setkat s legendární hudební skupinou Fantom, s jejímiž 
členy zavzpomínáme nejen na začátky kapely, zajímavé 
zážitky z vystoupení či cest, ale zaposloucháme se i do 
hudebních nahrávek samotné kapely či jejích hudebních 
vzorů.

Kontakt:
Zámek 1 (1. patro), Bělá pod Bezdězem

tel.: 326 701 618, 
www.muzeumbela.cz 

www.facebook.com/muzeumbela 

Filmové políčko neorané 
1. 2. 2013 v Komorním sále MKZ od 19.30, 
vstupné: 60 Kč
Nový komponovaný pořad o filmu, kde se může-
te setkat s filmy, autory, tvůrci (s některými do-
konce osobně, v jednání je např. pan režisér Krej-
čík) a filmovými historiky. Základem každého 
dílu bude film, který se zásadně zapsal do dějin 
kinematografie. Vše budou doplňovat fotografie 
a filmové ukázky. 
Tři přání od režisérského tandemu Ján Kadár 
- Elmar Klos. Snímek má za sebou barvitou 
historii. Patřil totiž ke skupině československých 
filmů, které byly zakázány na festivalu v Banské 
Bystrici v roce 1958, což byla událost, která od-
startovala konsolidaci Barrandova a normaliza-
ci českého filmu.
Na duben připravujeme pohled do zákulisí tri-
kové kamery s Jiřím Rumlerem.

Městská zámecká expozice pro rok 2013
V posledním čísle Zpravodaje roku 2012 jste si mohli 
přečíst krátké shrnutí dění v Městské zámecké expozici. 
V prvním vydání roku 2013 nabízíme informaci  
o dalších postupech a plánech, které povedou k využití 
historické stavby pro kulturní účely. 
Jak jsme již informovali, ve spojovací chodbě bylo  
v loňském roce umístěno pět kopií obrazů Valdštejnů. 
Letos tuto malou galerii doplníme ještě o čtyři obrazy 
tak, aby přehled významných majitelů zámku v Bělé 

z rodu Valdštejnů byl takřka úplný. Jedná se o kopie 
obrazů ze zámku v Duchcově a v Mnichově Hradišti. 
Plánujeme dokončení expozice stavebního vývoje 
záchodů v zámecké toaletní věži, která se nachází  
v severním křídle budovy. Zajímavým doplněním 
bude také stálá expozice loutek a kulis z dílny Františka 
Pešána v jednom ze sálů Městské zámecké expozice. 
Od srpna bude pro návštěvníky připravena výstava 
Valdštejnové a lov.

V letní sezoně zapojíme opět areál zámku do kulturního 
dění pohádkami a vystoupeními v zámecké zahradě, 
v případě špatného počasí opět v zámecké expozici. 
Plánů je hodně, finančních prostředků bohužel méně, 
přesto se budeme snažit, aby se alespoň některé z nápadů 
daly realizovat. Držte nám palce a přijďte se podívat, 
jak se daří. 
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roZhovor

SETKÁNÍ S KOuZELNÍKEM 

Mohli bychom se ještě vrátit 
k těm dokreslovačkám? Jak to 
fungovalo?
Asi dva metry před kameru se 
postavilo obrovské sklo – např. 
jako výkladní skříň. Ale aby se 
ve skle neodrážela kamera a 
obsluha kamery, postavil se od 
skla až po kameru černý stan. 
Na sklo se namalovalo, co bylo 
potřeba: zámek, Afrika apod. 
Kamera se musela zajistit proti 
pohybu, protože z jiného úhlu 
by se celý trik prozradil. 

Mám jako divák šanci poznat dokreslovačku?
Divák nemá šanci. My jsme se snažili, aby pozor-
nost byla upoutána hlavně na herce. A dokreslo-
vačka je tam jako pozadí, vnímaná vlastně jen pe-
riferně. Příklad - točili jsme v Tatrách, bylo potřeba 
postavit kosmodrom, použili jsme dokreslovačku. 
Dokonce jsme uměli i dokreslovačku panorámo-
vat. Tedy pohybovat kamerou např. zleva doprava. 
Taková finta. 

Ale před chvíli jste říkal, že kamera musí být 
zajištěná, aby se posunem trik nezkazil.
To vám hned vysvětlím. Použili jsme speciální 
stativ, který nám umožnil to, že se mohlo pano-
rámovat, aniž by se dokreslovačka posunula. Otá-
čeli jsme v tzv. uzlovém bodě objektivu, ale to už 
je moc složité.

Tak vidím, že jsem opravdu v názvu článku ne-
lhal, když jsem vás označil za kouzelníka.
My jsme byli celý tým a myslím, že dobře sehraný. 
Když se například dělaly záběry hořící vesnice, tak 
jsme klukům, kteří měli na starosti pyrotechnické 
efekty, všichni pomáhali natírat stavby. Každý vy-

 JIří RUMLER
Prosincové setkání bylo vpravdě předvánoční. 
Celé město leží přikryté bílou duchnou, mráz štípe 
do tváří a já kráčím Táborovou ulicí, abych se 
setkal s kouzelníkem. s opravdovým čarodějem. 
Myslíte, že si vymýšlím? Kdepak. Pro pana Jiřího 
rumlera se filmová kouzla a triky staly profesí. 
Usedáme v útulném teplu jeho pracovny a první 
otázka letí vzduchem.

Pane Rumlere, jaká byla vaše cesta k trikové 
kameře?
Já jsem se dostal na Barrandov v roce 1952. Po 
absolvování filmové školy jsem nastoupil do teh-
dejších filmových ateliérů jako zvukař. Mým snem 
bylo stát se zvukovým mistrem. Od mládí jsem 
inklinoval spíš k technice než k umění. Po dvou 
letech si mě pozval ředitel studia, abych se účast-
nil budování nového fenoménu na Barrandově, 
a to trikového studia, jako vedoucí technik. Po 
několika letech jsem se stal asistentem kamery 
a pak trikovým kameramanem. Naším úkolem 
tehdy bylo připravovat a vyrábět scény, které se 
natáčely přímo na originální negativ. Byly to slo-
žité postupy, kdy se využívalo několikanásobného 
natáčení na jeden negativ, používali jsme masky 
a kontramasky pomocí představených maket (bu-
dovy, komíny, větrné mlýny) nebo pomocí tzv. 
dokreslovaček. To byla v té době nejčastěji použí-
vaná metoda. Spočívala v tom, že scéna v pozadí 
byla doplňována tak, aby ve výsledném obrazu 
představovala např. Afriku. Tak malíř dokreslil 
Afriku. Pro tyhle účely byla ideální krajina na 
Mostecku. Haldy hlušiny z těžby uhlí byly pro nás 
filmaře výhodou. Tam se dalo dělat cokoli - po-
hádky, dramata. Sice natáčení nebylo příjemné - po 
čtyřech šesti hodinách jsme všichni včetně herců 
sípali z plynů unikajících z hald. To byl problém. 
Ale pro naši vlastní tvorbu byla „měsíční“ krajina 
Mostecka ideální.

fasoval kbelík s hořlavinou a štětku a natíralo se. 
Tehdy pomáhali při větších akcích i lidé z kan-
celáří. Vy jste mluvil o kouzelnících, to nevím, 
ale fakt je, ve vší skromnosti, že jsme patřili mezi 
evropskou špičku. Krom Angličanů jsme tu ne-
měli konkurenci. Točili jsme pro Američany, pro 
Bulhary, Jugoslávce, Rusy a další. Sjezdili jsme 
celou Evropu. 

Pan Jiří rumler se mimo jiné podílel na filmech: 
Pyšná princezna, Jan Žižka, Dařbuján a Pan-
drhola, Dva z onoho světa, Návštěvníci, Nahá 
pastýřka, Kdyby tisíc klarinetů, Pan Tau a na 
dalších 188 českých a 41 zahraničních snímcích.

Pane Rumlere, povídání s vámi je ještě na ně-
kolik hodin, a i když je velmi zábavné, náš pro-
stor je omezen. Dříve než vám poděkuji za vaše 
vzpomínání, mohli bychom se dohodnout, že  
v něm budeme pokračovat, třeba v Komorním 
sále MKZ, kde se dají také promítnout ukázky 
z vaší práce, stejně jako fotografie z natáčení. 
Děkuji za rozhovor a těším se na shledanou.

-Mat-

příspěvky Z řad občanŮ

JACÍ JSME MY BĚLÁCI V NOVOROČNÍM ROZJÍMÁNÍ
Všude se bilancuje, hodnotí uplynulý rok, a to nejen ve 
„vysoké politice“, ale i mezi lidem prostým.
Co si myslíme, že se nás týká, či lépe dotýká třeba jen 
tak zlehka a zdálky, čemu se usilovně bráníme a co na-
opak vítáme? Vítáme především a s nadějí např., že jsme 
zdraví, že máme krásné a chytré děti, že uživíme rodinu 
a že máme práci. Přejeme si pro naše blízké, aby se jim 
právě tak žilo, aby je nic zlého nepostihlo, a tak to přece 
má být, tak je to dobře, tak je to samozřejmě ono! Ne-
zapomínáme však, že to samozřejmé být nemusí? Jak 
se daří rodinám, sousedům kolem nás? Zajímá nás to, 
nejsme jen v úzkém kruhu rodiny uzavření jen a jen 
sami pro sebe?
Podívám-li se zpětně na minulý rok, BĚLÁCI mě ve-
lice příjemně překvapili. Nejen, že stále udržují tradiční 
společenská sdružení podobných zájmů, jako např. ba-

ráčníci, zahrádkáři, turisté, invalidé, sdružení Tajemství 
zaměřené na historii, zpěvácké spolky, a nesmím za-
pomenout na bohatou sportovní činnost ve sportov-
ních oddílech ovlivňující především zdárný rozvoj naší 
omladiny. Lidé se také chtějí, stále častěji, setkávat při 
kulturních akcích, aby mohli společně prožívat to, co 
potřebují k naplnění svého života. Co jim může dát jen a 
jen živoucí kultura, nejen pouze zprostředkovaná médii. 
Už cítí, že jim nestačí mnohadílné, nekonečné seriály v 
televizi, že jim nestačí senzacechtivé, nechutné a oblbující 
články v Blesku. Většina našich spoluobčanů už prozřela 
a jde za podstatnými lidskými hodnotami, se kterými se 
setkává v divadelních představeních, hudebních progra-
mech, výstavách, přednáškách pořádanými Městskými 
kulturními zařízeními a muzeem.
Nebývalá návštěvnost, zájem a účast např. při slavnost-

ním otvírání rekonstruovaného parku 5. května, při 
„naší“ opeře Tajemství v červenci, při oslavách vzniku 
republiky, při slavnosti řádu augustiniánů v kostele sv. 
Václava, v listopadu při divadelním „maratonu“ Tréglova 
Bělá a nakonec ještě při České mši vánoční J. J. Ryby na 
začátku adventu je toho dokladem. To nasvědčuje, že nás 
stále více spojuje touha po citové blízkosti těch druhých, 
touha po lásce a porozumění. Nikoli tedy po odcizení, 
odlidštění, honbě po zisku a hromadění věcí jen a jen 
pro sebe, bez soucitu s člověkem a přírodou!
Dalo to hodně mravenčí práce, úsilí a vytrvalosti na 
tom kulturním poli, i když to často vypadalo, že se míjí 
účinkem. Vyplácí se pracovat pro lidi dobré vůle, oni to 
nakonec ocení a pochopí. Čas již uplynulého roku uká-
zal, čeho si BĚLÁCI váží, za čím jdou a jaké hodnoty ctí! 

Mgr. Milena Holečková 
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VZPOMÍNKY
Dne 2. ledna tomu budou 4 roky, co nás navždy opustil 
pan Josef Vrba.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná celá rodina.

Dne 6. ledna uplyne dlouhý smutný 
rok, kdy nás náhle a navždy opusti-
la naše drahá manželka, maminka  
a babička, paní Marie Prokopová. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí 
prosím tichou vzpomínku.

S láskou manžel, dcera Jitka a syn Břetík s rodinami  
a ostatní příbuzní. 

Dne 12. ledna uplynou již tři roky od smrti Miroslava 
Nepraše. Vás, kteří jste ho znali a měli rádi, prosíme  
o tichou vzpomínku. 

Vzpomíná manželka a děti s rodinami. 

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen vzpomínka v srdci 

trvá a nedá zapomenout. Dne 19. ledna 2013 uplyne 
již 19 let, co zemřel můj drahý tatínek, pan František 
Dušička.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte, prosím, se 
mnou.

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene 
dcera Jarmila.

Dne 20. ledna 2013 tomu bude 1 rok, co zemřela moje 
teta, paní Hana Hrubá.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte, prosím, se mnou.

Stále vzpomíná neteř Jarmila.

Dne 21. ledna uplynuly dva roky, co zemřela paní Věra 
Kubelková. Kdo jste ji znal, vzpomínejte s námi.

Syn a dcera s rodinami. 

Dne 25. ledna 2013 je to již rok, kdy nám navždy odešel 
náš dobrý manžel, táta a děda, pan Petr Machan.

Stále vzpomíná manželka, děti a vnoučata.

společenská rubrika

OBEC BARÁČNÍKŮ
 v Bělé pod Bezdězem

 vás zve na tradiční 
Baráčnický bál,

konaný 
v sobotu 19. ledna 2013 

tentokrát v kulturním domě 
 V BŘEZOVICÍCH od 20 hodin.

doprava autobusem  
tam i zpět zajištěna ZdarMa, 

odjezd od kapličky 
v 19 hodin, 

autobus jede přes čistou, 
plužnou, katusice do březovic.

vstupné: 100,- kč. 
hudba: j. h. sonG. 

soutěŽ o Ceny.
Srdečně zve konšelstvo.

TAJEMSTVÍ
IČO: 22675248

Turistika v lednu - začátek cesty 
(o. s. Tajemství – oddíl turistiky vás zve)

Úterý 1. 1. 
TRADIČNí NOVOROČNí 
VYCHÁZKA. Sraz v 9.30 hod., 
hrneček s sebou. Poté krátké 

posezení na základně u čočkové polévky. Hosté 
jsou vítáni.

sobota 5. 1. 
TRADIČNí NETRADIČNí TříKRÁLOVÝ 
ZÁJEZD - Muzeum nočníků a toalet, tvrz Třebotov. 
Pěší trasa dle počasí. Odjezd v 7.45 hod. od kapličky, 
cena: 250 Kč. Z Doks jede autobus Zlatovánek  
v 7.20 hod .

Čtvrtek 10. 1. 
TURISTICKÁ BESEDA - Vysoké Tatry. Snímky 
z hor očima dokumentaristy M. Cacha. Od  
16 hod., vstupné dobrovolné. Další besedu připravuje 

cestovatelka M. Ascherová ze svého putování po 
Jihoafrické republice. Termín bude upřesněn, 
sledujte prosím vývěsky a plakáty. 

Pátek 25. 1. 
SCHŮZE TURISTŮ - od 17 hod. na základně - 
platba zálohy (Jeseníky) a informace o zimních 
akcích, mimo jiné o únorovém zájezdu „Ledopády“, 
registrace aj. 

sobota 26. 1. 
TRADIČNí JESKYNNí TÁBORÁK v Braniborské 
jeskyni. Sraz v 7.50 hod. u České brány, nebo 
na zastávce Staré Splavy; po dojezdu vlaku cca  
v 8.45 hod. pro turisty z Doks a okolí. S sebou buřt, 
hrneček, hlt červeného vína, dobré boty. Zakončení 
Na rybníčku. 

Horský vůdce

sport

Ocenění nejlepších 
sportovců města se chystá 

na únor 
Již po osmé v řadě za sebou budou ve sportovní hale 
nastupovat sportovci, kterým dáte hlasy v tradiční 
anketě města. Hlasování probíhá v období 2. - 18. ledna 
2013, své hlasovací lístky můžete vhodit do sběrných 
schránek buď na autobusové zastávce na Masarykově 
nám., nebo v prodejně potravin na sídlišti proti základní 
škole. Lze je také přinést do haly na městský úřad.
V hlasování můžete udělit u jednotlivců - dětí  
a dospělých - nejvýše 3 hlasy, pak hlasujeme vždy po 
jednom hlasu pro: kolektiv roku, talent roku, trenér 
roku. Rada města uvádí do Síně slávy bělského sportu 
zasloužilého sportovce a vyhlašuje se absolutní vítěz 
ankety, který získá nejvíce hlasů.
Všechny příznivce bělského sportu vyzýváme, aby 
se zapojili do hlasování a vyplnili hlasovací lístek  
z prosincového nebo lednového Zpravodaje města.
Děkujeme všem, kdo fandí bělskému sportu! -gal-

Šermíři pokračují v úspěšné sezoně
V sobotu 8. 12. uspořádal šermířský klub 1. FC Bělá 
pod Bezdězem za podpory místní ZŠ žebříčkový tur-
naj pro nejmladší šermíře – mini žáky a mini žačky 
Bělský kordík 2012. Turnaje se zúčastnilo 26 malých 
šermířů z celé ČR. Domácí si z turnaje odnesli hned 
tři medailová umístění. V kategorii děvčat vybojo-
vala 2. místo Najmanová, v kategorii chlapců obsadil 
Štěpán 3. místo a Coufal v turnaji zvítězil.
Nebyl to však z daleka jediný turnaj, na kterém bělští 
šermíři během podzimu sbírali úspěchy.
Coufalová po svém zářijovém vítězství  
v Podbezdězském kordu zvítězila i v listopadové 
Velké ceně Dukly Olomouc a vítězství brala i na 
prosincovém turnaji v Uherském Hradišti. Výborně 

jí sekunduje v seriálu MČR i Adamová, která byla  
v Olomouci osmá a v Uherském Hradišti vybojovala 

hezké 5. místo.
Z našich starších šermířů se na začátku prosince  
v Liberci na turnaji Ještědský kalíšek v kategorii ka-
detů výrazně prosadil Hercík, když mezi 32 nejlep-
šími českými kadety obsadil ve finále skvělé 5. místo.
Nejlepší průběžné aktuální umístění šermířů  
1. FC Bělá pod Bezdězem v celostátním žebříčku 
po polovině seriálu MČR 2012/2013: mini žáci:  
1.Coufal, 5. Štěpán, 6. Kovář, mini žačky: 
2.Najmanová, 7. Štěpánová, ml. žáci: 13.Coufal, ml. 
žačky: 1.Coufalová, 8. Adamová, žáci: 9. Borecký, 
žačky: 6. Coufalová, kadeti: 20. Hercík.
Kompletní výsledky a fotogalerie z turnajů lze zhléd-
nout na: www.serm-bela.webnode.cz
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Hlasovat můžete do 18.1.2013. Hlasovací schránky budou k dispozici od 7.1.2013.

HLASOVACÍ LÍSTEK

10

Jednotlivci - dospělí
(18 a více let) Luděk Kaňka TTC Bělá pod Bezdězem

Jan Karel Nešpor Kynologický klub Bělá p. B.

Milan Korejza Atmos Futsal klub

Jaroslav Verner Atmos Futsal klub

Jindřich Hanibal SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Martin Tůma SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Martin Hendrych TJ Sokol Bělá p. B.- házená   p  
David Kubíček TJ Sokol Bělá p. B.- házená   p  
Jaroslav Míka TJ Sokol Bělá p. B.- házená

Petr Havlík Freeride racing team

Milan Jílek Spolek amatérských cyklistů

Jednotlivci - děti a mládež

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

Mikuláš Brisuda TJ Sokol Bělá p. B.- házená   p  
Jakub Hamšík TJ Sokol Bělá p. B.- házená   p  
Nela Pecová TJ Sokol Bělá p. B.- házená

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

Tereza Dvořáková Klub gymnastiky Bělá p. B.

Patricie Vnenková Klub gymnastiky Bělá p. B.

Tereza Masaryková Klub gymnastiky Bělá p. B.

Bohumil Kalina SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Stanislav Pitloun SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Hynek Špringl SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Michal Vild Spolek amatérských cyklistů

Kolektivy

Muži "A" TTC Bělá pod Bezdězem TTC Bělá pod Bezdězem

Freeride racing team Freeride racing team

Družstvo ml. žaček 1. FC Bělá p. B. - šermířský oddíl

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

Družstvo dorostu SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Spolek amatérských cyklistů Spolek amatérských cyklistů

Talent roku  (do 15 let)

Matěj Stach TTC Bělá pod Bezdězem

Richard Stanev TJ Sokol Bělá p. B.- házená

Adam Jirdásek SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Filip Riess SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Nikola Brzobohatá Klub gymnastiky Bělá p. B.

Dorota Adamová 1. FC Bělá p.B. - šermířský oddíl      
Trenér

Jaromír Balcar TTC Bělá p.B.

Robert Pešan SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

uděluje se 1 cena, zvolte 1 
kandidáta

udělují se 3 ceny, můžete zvolit 
nejvíce 3 kandidáty

uděluje se 1 cena, zvolte 1 
kandidáta

udělují se 3 ceny, můžete zvolit 
nejvíce 3 kandidáty

uděluje se 1 cena, zvolte 1 
kandidáta

SPORTOVEC MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM ROKU 2012

Poprvé přinášíme hlasovací lístek do tradiční ankety, podruhé bude uveřejněn v lednovém Zpravodaji 
spolu s informacemi o slavnostním předání cen. Hlasovat můžete do 18.1.2013. Hlasovací schránky 
budou k dispozici od 7.1.2013.

HLASOVACÍ LÍSTEK
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přesunuta 

od 1. 1. 2013 
z Domu s peč. službou 

Jana Veselá 
Smetanova 475
Tel.: 723 852 460

PEDIKÚRA 
U VODOJEMU

Soubor Pramínek vystoupil 
s koncertem v Ptýrově 
a Malé Bělé v rámci 

„živého betléma“ 
ve spolupráci 

s folklorním souborem Furiant.

KULTURA NA SKLADĚ

PF 2013
MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ  BĚLÁ POD BEZDĚZEM 
příspěvková organizace


