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Výstavní sál MKZ 
Masarykovo nám. 140
ZVÍŘÁTKA A VÁNOCE

Výstava ZUŠ
Virtuální prohlídka na stránkách 

www.mkzbela.cz 

Od 1. do 18. 12.
Betlémské putování s Klubíkem

Podrobnosti na str. 7

Neděle 6. 12. 
Adventní koncert 

Duchovní hudba a poezie
Videonahrávka na 
www.mkzbela.cz 

Od 18 hod.

Od neděle 13. 12. 
Výstava betlémů 

v klášterním kostele 
sv. Václava

Pozor, uzávěrka pro příspěvky 
do lednového čísla zpravodaje 

je již 10. 12. 2020.

Konání veškerých akcí je 
vázáno na protiepidemická 

opatření.  
Prosíme, sledujte stránky 

www.mkzbela.cz, 
kde se dozvíte o případném 

rušení nebo omezení.

nejmilejší okamžiky roku jsou tu, vánek času 
nám po roce opět přivál svátky vánoční. Štědrý 
den, na který se nejvíce těší naši nejmenší, ten 
Štědrý den, který vždy namaluje úsměv na 
dětských tvářích, když se naši nejmilejší radují 
z dárků pod i před stromečkem, se blíží. Nás 
dospělé čeká dárek hřejivého pocitu domova, 
protože budeme mít možnost ze sebe odho-
dit každodenní pracovní shon a  tíhu dnešní 
doby. Máme možnost trávit tyto dny po boku 
svých nejbližších, po boku svých rodin, tak si 
to s  vděkem užívejme. Svátky vánoční s  ob-
libou vystihuji krásnými slovy jako láska, ra-
dost, štěstí, blízkost a spokojenost.
V  naší kultuře je adventní čas také vnímán 
jako čas zklidnění. Lidstvo nyní prochází ne-
lehkou zkouškou a já věřím, že tuto zkoušku 
brzy úspěšně zvládneme. Především ve zdraví 
a v poklidu. Kéž by vám tento rok nevzal nic 
z toho, co milujete a na čem vám opravdu zá-
leží. Věřím, že vám letošní Vánoce dají víru 
a naději v to, že brzy zase budeme moci žít svo-
bodně a plně si užívat každodenní radovánky, 
které nám zpestřují naše životy.
Protože nám současná situace nedovolila, jak 
je již v Bělé tradicí, společně rozsvítit první ad-
ventní neděli městský vánoční stromeček, dovo-
lili jsme si pro vás připravit jako malou náplast 
alespoň virtuální verzi, kterou můžete zhlédnout 
na webových stránkách města nebo na faceboo-
kové stránce Město Bělá pod Bezdězem.
Stále věřím, že pozitivní emoce zvítězí nad 
tou negativní, věřím, že pravda a láska zvítězí 
nad lží a nenávistí. Přejme si vše dobré a cho-
vejme se k  sobě vlídně, pomáhejme si a na-
slouchejme si, jak tomu bylo při březnovém 
nástupu první vlny pandemie.
Po dvou letech v úřadu mi končící rok 2020 
ukázal, že i občané, se kterými jsme uměli hůře 
nacházet společnou řeč, se v krizovém období 
společně s námi semkli a zjistili jsme, že mů-
žeme spolupracovat a  komunikovat, nachá-
zet k sobě cestu. To je pro mě ohromná porce 
naděje do budoucna, neboť na úřadě chceme 
a děláme maximum pro to, abychom vás, Bě-
láky, spojovali a o naši Bělou se dobře starali.
Celému kolektivu městského úřadu, zaměst-

nancům příspěvkových organizací Mateřská 
škola, Základní škola a Městská kulturní zaří-
zení, zaměstnancům Technických služeb a od-
dílu Městské policie Bělá p. B. tímto srdečně 
děkuji za odvedenou práci v roce 2020, byl to 
rok těžký, ne vždy příjemný, vpravdě velmi 
zvláštní. Pevně věřím, že nás a naše blízké již 
čekají chvíle ryze lepší a nadějnější. Zároveň to 
byl pro město důležitý rok z hlediska četných 
a  důležitých investic, proto chci poděkovat 
panu starostovi, radním města a zastupitelům 
města, kteří stáli společně s  námi u  posunu 
Bělé o další krok kupředu.
Milí Běláci, ať se vás v novém roce drží pevné 
zdraví a jste plni sil psychických i fyzických, ať 
je pro každého z vás rok 2021 rokem úspěš-
ným a ať máte dostatek píle, svědomitosti, tr-
pělivosti a pracovitosti.
Přeji vám krásné, klidné, pokojné, radostné, 
srdečné a především požehnané sváteční dny, 
dostatek radosti a štěstí.
Veselé vánoce a  šťastný nový rok 2021 vám 
jménem celého vedení města přeje

Jan Sýkora, 
místostarosta města.

VÁžENÍ sPOluObčANé, milÍ bělÁCi,

foto F. Stýblo, PPNA

prosinec
12/2020
44. ročník
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Z MĚSTA A MĚSTSKéHO úřADU 

Ekologické zpravodajství

Z jednání rady města
IČO: 272 00 523, průmyslový areál  
Vazačka 1521, 294 21 Bělá pod Bezdězem.
Rada města schválila dodatek č. 1 ke 
smlouvě o  dílo č. 3/RaMM/2020 na akci 
„Výroba nových oken a  repase špaleto-
vého okna budovy MÚ“ Jiřímu Vavruš-
kovi, Nádražní 94, 277 01 Dolní Beřko-
vice.
Rada města schválila dodatek č. 1 ke 
smlouvě o  dílo č. 6/RaMM/2020 na akci 
„Bělá pod Bezdězem – Radnice – rekon-
strukce kanceláří vedení města“ firmě 
STAVER Luže, s. r. o., Zdislav 38, 538 54 
Luže.

Rozpočtové opatření - MŠ
Rada města schválila 1. rozpočtové opat-
ření Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, 
příspěvkové organizace.

Rozpočtové opatření města
Rada města doporučila zastupitel-
stvu města schválit rozpočtové opatření  
č. 8/2020. Příjmová část rozpočtu se po-
nižuje o částku ve výši 2.663.745,00 Kč na 
111.056.858,37 Kč, výdajová část rozpočtu 
se ponižuje o částku ve výši 2.095.216,11 Kč 

na 155.577.058,74,- Kč. Převaha výdajů 
nad příjmy je ve výši 44.520.200,37,- Kč.

Poplatek za odpad
Rada města doporučila Zastupitelstvu 
města Bělá pod Bezdězem schválit zvý-
šení poplatku za systém shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a  odstraňování komunálních odpadů ve 
městě Bělá pod Bezdězem od 1. 1. 2021 na  
600/Kč/osoba/rok.

Čerpání rozpočtu ZŠ
Rada města dle § 102 odst. 2 písm. b) zá-
kona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v plat-
ném znění, a § 28 zákona číslo 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v  platném znění, bere na 
vědomí vyhodnocení čerpání rozpočtu 
v období leden – září 2020 organizace Zá-
kladní škola Bělá pod Bezdězem, příspěv-
ková organizace.

Bc. Zdeněk Krenický, 
tajemník MÚ

Plnění rozpočtu města
Rada města doporučila zastupi-
telstvu města schválit stav plnění  
rozpočtu města k  30. 9. 2020. Příjmy 
ve výši 86 371 322,83,- Kč, výdaje  
85 375 088,93,- Kč. 
Rada města doporučila zastupitelstvu 
města schválit stav plnění rozpočtu  
města k  31. 10. 2020. Příjmy ve výši  
92 298 479,05,- Kč, výdaje 107 804 662,25,- Kč.

Rekonstrukce radnice
Rada města schválila dodatek č. 1 ke 
smlouvě o  dílo č. 2/RaMM/2020 na 
akci „Město Bělá pod Bezdězem – vy-
bavení kanceláří starosty, místosta-
rosty a  sekretariátu“ firmě MIRLAND,  

Pokladny pro veřejnost pro platbu 
nájemného a pro ostatní platby bu-
dou otevřeny v roce 2020 naposledy 

16. 12. 2020 do 16.30.
Po tomto datu bude možné platit 

pouze bankovním převodem.  

V roce 2021 budou pokladny pro  
veřejnost pro platbu nájemného 

a pro ostatní platby otevřeny 
od 18. 1. 2021.

Pokladna Správy bytů
 úhrady nájemného 
tel. č.: 326 700 921

Pokladna pro platby ostatní
  tel. č.: 326 700 928

 
Eva Cachová,

finanční referent

Otevírací doba 
pokladen

koncem roku 2020
a začátkem roku 2021

Výsadba dřevin 2020
Město Bělá pod Bezdězem se v současné 
době snaží výsadbou dřevin podporo-
vat zadržování vody v  přírodě, které je 
v posledních letech velmi potřebné, ze-
jména kvůli letům minulým, kdy byl 
vody enormní nedostatek, což jsme již 
zmiňovali v  říjnovém čísle Zpravodaje 
města.
Dne 31. 10. 2020 proběhlo ve spolupráci 
Města Bělá pod Bezdězem s nadací Sá-
zíme stromy vysazení 45 kusů ovocných 
dřevin, zejména jabloní a slivoní, podél 
polní cesty přes pole od průmyslového 
areálu Vazačka směrem k Vrchbělé. 

Na jaře 2021 bude výsadba pokračovat 
tamtéž, rovněž bude vysazeno 45 kusů 
ovocných dřevin, jen je v plánu rozšířit 
druhovou rozmanitost dřevin o hrušně, 
ořešáky a případně třešně. 
S výsadbou dřevin podél cest by Město 
Bělá pod Bezdězem rádo pokračovalo 
i  nadále, pokud to situace a  dostatek 
volných pozemků dovolí. Občané tak 
budou mít v  příštích letech možnost si 
načesat šťavnaté ovoce při procházkách 
přírodou.

Veronika Lislerová, DiS.
referent životního prostředí
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Klokan proskákal karanténou

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Tipy na vánoční 
dárky z knihovny

Rozloučení mKZ

Ačkoliv jsme teď všichni převážnou 
část dne zavření doma, statečný Pří-
rodovědný klokan si k  nám proskákal 
cestu. Pravda, se zpožděním a  značně 
zdrchaný, ale přece. A protože se všichni 
učíme přizpůsobit, přizpůsobil se i on. 
Naši osmáci a  deváťáci se přihlašovali 
on-line a  pod dozorem kamery zadání 
této soutěže také řešili. Ač název na-
značuje jen otázky přírodovědné, není 
tomu tak. Na účastníky testu čekají ná-
strahy fyzikální, chemické, zeměpisné, 

ba i  otázky ze všeobecného rozhledu. 
A i když výběr z pěti možností zdánlivě 
práci ulehčuje, žáky poněkud svazuje 
vědomí, že za špatnou odpověď je čeká 
penalizace ve formě ztráty bodu. 
Letos si se všemi těmito překážkami nej-
lépe poradili se shodným počtem bodů 
Kateřina Holubářová a  Matyáš Lariš. 
Oba zlatí medailisté jsou ze třídy IX. A. 
Těsně pod stupněm nejvyšším se ztrátou 
jednoho bodu zůstala Simona Petrova 
z  IX. B. Ze stejné třídy je i Eliška Ton-
drová, která obsadila pomyslnou bron-
zovou příčku. Za zmínku jistě stojí i nej-
lepší z osmáků, Alice Jeřábková ze třídy 
VIII. B, která si v silné konkurenci star-
ších spolužáků vydobyla krásné šesté 
místo. Všem účastníkům děkujeme 
a gratulujeme vítězům.

Ing. Pavlína Cankařová

Knihovna Vladimíra Holana nabízí 
nově k prodeji knihu „Bělské ulice“ (Ota 
Lauerman) a knihu „Boleslavsko“ vyda-
nou jako knižní novinku Informačním 
centrem Mladá Boleslav.

Městská kulturní zařízení se v  pro-
sinci uzavřou od 21. 12. a  znovu 
se budeme potkávat (doufejme, že 
i osobně) od pondělí 4. 1. 2021. Pře-
jeme krásné a klidné Vánoce 2020. 

 
 
 

Chcete-li i  Vy pomoci rodinám, do 
jejichž osudu zasáhla vážná nemoc, 
stačí se stát Dobrým andělem. Za-
registrujte se na www.dobryandel.cz 
a  zvolte libovolnou výši příspěvku. 
Váš finanční dar umožní těmto rodi-
nám snadněji zvládat těžkou situaci. 
Navíc jako Dobrý anděl vidíte kon-
krétní příběhy rodin, kterým pomá-
háte a  kterým jsou Vaše příspěvky 
odeslány do posledního haléře. 

Děkujeme!

Rádi bychom Vám touto cestou velmi 
poděkovali za projevenou důvěru 
a pomoc, kterou jste v tomto roce po-
skytli rodinám s dětmi, jež se vlivem 
vážné nemoci dostaly do těžké situ-
ace. Velmi si toho vážíme!

S  přáním pevného zdraví a  příjem-
ných nadcházejících svátků, 

 Šárka Procházková
ředitelka nadace Dobrý anděl

PRODEJ VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ
Mělnická 273, 294 21 Bělá pod Bezdězem

informace: 
info@lesybela.cz, www.lesybela.cz

tel.: 723 372 414/ 602 143 162

Úterý  8.00 - 10.00

Pátek 13.00 - 15.00
Středa 15.00 - 19.30

Sobota 12. 12. a 19. 12.
9.00 - 12.00

OD PÁTKU 4. PROSINCE

Dále je stále možnost zakoupit palivové dřevo

V bělé pod bezdězem pomáhá 55 Dobrých andělů
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DĚNÍ VE MĚSTĚ

Když člověk plánuje…

Vánoce budou naše Zapomenuté kouzlo Vánoc
Letošní Vánoce budou jiné, než jsme byli 
poslední léta zvyklí. Budeme je tentokrát 
trávit jen mezi svými nejbližšími. Okol-
nosti, které k  tomu vedou, nejsou příliš 
veselé, berme to však jako novou zkuše-
nost a příležitost k trochu jinému pohledu 
na vánoční svátky, možnost zavedení no-
vých zvyklostí. Možná objevíme, že i Vá-
noce v  klidu soukromí mohou mít své 
kouzlo, hlavně když je můžeme prožít ve 
zdraví a pohodě. Ne všichni mají to štěstí. 
Letos to platí dvojnásob, a  proto si toho 
važme a na ty méně šťastné alespoň vzpo-
meňme. 

Nezapomeňte ani na procházky do pří-
rody, ani na její obyvatele. Tradičně bu-
deme směřovat do parku na náměstí 
k  slavnostně osvětlenému vánočnímu 
stromu. Naše kroky mohou vést i do po-
stupně opravovaných uliček historického 
jádra města a  novinkou bělských Vánoc 
bude vánoční stromek na Horce u  po-

mníku Karla Hynka Máchy. O jeho ozdo-
bení se ale nepostará město - bude na nás, 
abychom ho ozdobili vlastními výrobky 
z  přírodních materiálů. Inspirací nám 
může být video zámeckého Klubíku. Děti 
mohou pod stromek dávat tolik oblíbené 
barevné kamínky a dospěláci zde mohou 
umístit třeba vzkazy pro své přátele, nebo 
prostě všem. 

A děti, říkala nám tetka vrána, že než za-
čne Ježíšek v  Bělé nadělovat, stavuje se 
právě na Horce. Třídí si tam dárky a roz-
mýšlí, komu je má donést.  Letos běží 
zprávy, že by snad mohl přivézt i sníh. Tak 
uvidíme.

Krásné Vánoce se všemi, které máte rádi.
Prosíme, ani v tento čas nezapomeňte na 
nezbytná opatření pro bezpečnost svoji 
i ostatních. 

Kulturní komise 

... Bůh se směje. V tomhle případě se nejed-
nalo o Nejvyšší entitu, ale bohapustou ná-
hodu, kdy jsem na konci října onemocněl 
stejně jako stovky dalších covidem-19. 
Velmi brzy mi došlo, že se nejedná o žád-
nou „chřipečku“. U mě byl průběh středně 
těžký, a když konečně po 14 dnech opadly 
teploty a začal jsem zase normálně dýchat, 
pomalu jsem se vracel k  běžnému běhu 
dní. 
I  sčítal jsem všechny ztráty, vše, co mi 
uteklo, co jsem prošvihl. 
Vzpomněl jsem na naše i  své plány, které 
jsme uveřejnili v listopadovém čísle. Nabí-
zeli jsme alespoň náplast na chybějící kul-
turu v  nouzovém stavu. Některé akce se 

díky mým kolegyním a kolegovi dále reali-
zovaly (video Klubík, adventní koncert aj.), 
ale zrovna ty, které jsem si na sebe vzal já, 
kvůli viru hanebně selhaly. 
Ale jsem díky Bohu zase v plné síle a o slí-
bené kulturní pořady, byť virtuální, nepři-
jdete. 
Tak předně KULTURNÍ TELEGRAF (se 
kterým jste se občas mohli setkat jako 
s vnitřní čtyřstranou ve Zpravodaji) bude 
od ledna podcastem s  měsíční periodici-
tou mapujícím kulturní život v  Bělé pod 
Bezdězem. Věnovat se budeme také histo-
rii a významným osobnostem bez ohledu 
na to, kdy se narodily. Nepůjde jen o  lidi 
zasahující do kultury, ale chci představit 

aktivní lidi, kteří pracují pro druhé bez 
ohledu na odměnu. Telegraf vyjde vždy 
v polovině měsíce a v lednovém Zpravodaji 
budeme avizovat první číslo. 
Další audioknihy od Karla Sellnera. Leží 
mi na stole a doufám, že se objeví na na-
šich stránkách (a později i na portálu Audi-
olubrix, stejně jako Tajemný rytíř) ještě do 
letošních vánočních svátků.
A nezapomeňte 18. 12. přijít zapálit svíčku 
Václavu Havlovi k budově MKZ.
Tolik k mým restům. 
A  nyní mi dovolte popřát všem HODNĚ 
ZDRAVÍ A  SÍLY. Budeme obojího potře-
bovat ještě vrchovatě. 

- mat-

Letošní Vánoce budou opravdu rodinné. 
V jejich prožití se vrátíme o hodně let zpět. 
K  Vánocům minulých let neoddělitelně 
patřila také vánoční pohlednice. Ano, 
máme internet, mobilní sítě, ale slova se 
ztrácejí kdesi ve virtuálním světě. Pohled-
nice udělá radost vícekrát. Vánoční nebo 
zimní motiv vyvolává vzpomínky, vlídné 
slovo potěší a zahřeje u srdce a přání při-
nese radost zvláště těm starším nebo osa-
mělým. Můžeme potěšit souseda i známé, 
které jsme dlouho neviděli. Pohlednice 
zůstává s  námi a  můžeme se k  ní vrátit, 
kdybychom se někdy cítili osamělí. Kromě 
toho, ruku na srdce, kolik z nás v dnešní 
době používá psací písmo. Pojďme si to 
zase jednou zkusit. Je na vás, jestli se za-
pojíte, a  věřte, že i  vlastní výběr a  psaní 
pohlednic může být příjemným zážitkem, 
a  i  maličkost může udělat velkou radost 
nebo překvapit. A že nemáte komu psát? 
Jestli je to tak, napište nám na adresu: Kul-
turní komise Města Bělá pod Bezdězem, 
Masarykovo nám. 140, 294 21 Bělá pod 
Bezdězem. A  nemusíte ani na poštu - až 
půjdete kolem, stačí psaní vhodit otvorem 
na dopisy, který najdete u bočního vchodu 
ve Střelecké ulici.

Přejeme krásné Vánoce, hodně 
štěstí, radosti, samozřejmě 

zdraví a také elánu do nových 
zkušeností, zážitků a aktivit.

Vaše kulturní komise
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Adventní koncert

VÝsTAVNÍ sÁl mKZ

PROGRAM

František Xaver Dušek (1731 - 1799)
                     Andantino a Adagio cantabile
Úvodní slovo
Dietrich Buxtehude (1637 - 1707)
                         Toccata G dur, BuxWV 164
Evangelium sv. Jana
                             Na počátku bylo slovo...
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
                         Preludium C dur, BWV 933
Preludium g moll, BWV 558
Bruno Ferrero: Co se andělovi nelíbilo
O důležitosti úsměvu o Vánocích
Dale Carnegie: Jak získávat přátele 
František Hrubín - Prosinec 
Karel Václav Rais - Roráty
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1751)
                                Fantazie f moll, KV 594 

Varhany Robert Fuchs
Průvodní slovo a recitace 

Vlasta Korbová a Arnošt Proschek

Robert Fuchs
Skladatel, klavírista, varhaník a  aran-
žér. Studoval hru na klavír na plzeňské 
konzervatoři a skladbu na AMU ve třídě 
Petra Ebena. Kromě klasické hudby se 
věnoval muzikálu a  jazzu. Získal celou 
řadu ocenění. Specializuje se na inter-
pretaci hudby 20. století a  soudobých 
autorů. Na svém kontě má celou řadu 
sólových, komorních i  orchestrálních 
skladeb.

Mgr. Vlasta Korbová
Absolvovala Ježkovu konzervatoř 
v  Praze, obor herectví a  moderování. 
Poté se celou řadu let věnovala herecké 
profesi a  nyní se specializuje na výuku 
rétoriky a  storytellingu na Akademii 
žurnalistiky a  v  soukromých lekcích 
i kurzech.

Arnošt Proschek
Absolvent Státní konzervatoře v  Praze, 
obor hudebně-dramatický. Působil pře-
devším v  Národním divadle v  Brně 
a v Žižkovském divadle na Vinohradech, 
v Divadle J. K. T. Plzeň, v Národním di-
vadle moravskoslezském Ostrava. Od 
počátku své herecké kariéry se objevuje 
také v televizi a ve filmu. 

Čas adventní se nám kvapem přiblí-
žil a  my jen nesměle opouštíme bezpečí 
svých domovů. Nejmladší žáci začali cho-
dit do školy od středy 18. 11. a  další se 
k nim postupně přidali od 30. 11. A co mi-
moškolní aktivity? Co základní umělecká 
škola? Je on-line. Více či méně úspěšně, 
ale on-line. Už od října.
V dobách, kdy vše, co je pro čas adventní 
typické, jako sdílení svátečních okamžiků 
s  přáteli, s  rodinou, procházky rozzáře-
ným večerem, atmosféra vánočních kon-
certů, výstav, dílen nebo jarmarků, ale i ná-
kupní horečka, je ze zdravotního hlediska 
rizikové, zůstává nám jen uklízení, zdobení 
příbytků a  tiché rozjímání v  omezeném 
kruhu rodinném. Letošní advent a  svátky 
vánoční budou jiné. Jaké? To záleží jen 
na nás. Budou takové, jaké si je uděláme. 
Nemá smysl plakat nad tím, co nemůžeme 
a o co jsme přišli, musíme se snažit hledat 
nové možnosti. Najít něco nového krás-
ného, co vykouzlí úsměv na naší tváři a za-
hřeje srdce teplým lidským pohlazením. 

Děti z bělské pobočky Základní umělecké 
školy v Mladé Boleslavi připravovaly tema-
tickou vánoční výstavu pro prostory Měst-
ských kulturních zařízení. V on-line režimu 
je však taková akce pro dvacítku dětí neu-
skutečnitelná. Je jednoduché se snu vzdát, 
ale možná existují i jiné cesty. Oslovili jsme 
bývalé žáky výtvarného oboru, dnes již stu-
denty střední školy, a požádali je o pomoc. 
A ti s nadšením souhlasili a přizvali ke spo-
lupráci své nové spolužáky. 
A tak vznikl jedinečný projekt spolupráce, 
jenž je skutečným dokladem sounáleži-
tosti, podpory a  vzájemnosti, kterou má 
prostupovat celý advent.
A kdy a jak budete moci výstavu navštívit? 
Zdá se, že i ta bude letos on-line. Najdete 
ji na stránkách MKZ a  Infocentra Bělá 
pod Bezdězem. 

Tak šťastné, veselé a spolu i on-line. 
Jarmila Nováková

vyučující výtvarného oboru 
ZUŠ Mladá Boleslav, pobočka Bělá p. B. 

DuchOVní huDbA A POezie
na www.mkzbela.cz od neděle 6. prosince

Letos vás nemůžeme na adventní koncert pozvat osobně, alespoň tedy přinášíme videonahrávku, která bude dostupná  
na webových stránkách i FB od neděle 6. 12., kdy se měl koncert původně uskutečnit naživo. 

O PROtAGOnistech
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Neveselo truchlivo...
... bylo v tento čas před čtyřmi stovkami 
let na velkolepé renesanční novostavbě 
zámku i  ve městě Bělé a dny příští ne-
věstily nic dobrého. Po neslavné bitvě na 
Bílé hoře (8. 11. 1620) odjel Bohuchval 
Berka z Dubé, majitel panství Bělá a Ku-
řívody a  čelný představitel direktoria, 
z Čech, aby se již nikdy nevrátil (zemřel 
chudý v  Hamburku). S  kupou starostí 
si musel poradit jeho syn Aleš. Nejprve 
o sobě daly vědět oddíly císařských, kteří 
se ve městě objevili koncem listopadu 
a prozatím se spokojili s finanční hoto-
vostí. Úředníci nespěchali, ale již 20. 12. 
1620 píše Aleš Berka z bělského zámku 
knížeti Karlu z  Lichtenštejna (císařský 
pověřenec), že přijeli na Bělou komisaři 
a že se ujali statků po otci jeho, a prosí, 
aby mu byly statky zachovány. Prosbě 
však vyhověno nebylo. A mělo být ještě 
hůř. Na silvestra do Bělé vtrhlo další voj-
sko císařských (Valoni). Město hrozně 
vyplenili a místo opožděného novoroč-
ního ohňostroje zapálili hrad Bezděz 
(k hradu z Bělé vyrazili 5. 1. 1621).

I sama Venus by zde bydlet mohla
Dlouhá a  zásadní renesanční přestavba 
a dostavba bělského zámku (trvala téměř 
třicet let) byla započata Alešem Berkou 
z  Dubé a  Lipé (ke změnám mohlo do-
cházet již za jeho otce Jana Berky, např. 
roku 1577 boření bašty u  zámku na 
městském opevnění) a byla (jak dokládá 
pasáž v záhlaví tohoto odstavce z věno-
vání knihy od Bartoloměje Paprockého 
týkající se bělského zámku) za jeho ži-
vota pravděpodobně v  západním a  již-
ním paláci z  větší části dokončena. Na 
přestavbě a  dostavbě pokračoval strýc 
jmenovaného Bohuchval Berka z Dubé 
a  své budovatelské úsilí dovršil no-
vostavbou severního paláce. Při těchto 
stavebních pracích figuruje Vlach (Ital) 
Martin Ruvian, mistr zedník (stavitel), 
o  kterém je v  archivu bělském ve sbír-
kách listin zmínka již v roce 1587 (Do-
pis Jana Labouňského z  Labouně a  na 
Klášteře Hradišti nad Jizerou, kterým 
žádá purkmistra a radu města Bělé - ji-
nak Nového Bezděze - aby mistr Martin 
Ruvian Vlach, zedník, z  vězení šatlav-
ního tu v  Bělé nebyl vypuštěn, „do-
kud by mi škody mé nezaplatil, kterouž 
mi učinil na stavení mém“. Myšlen asi 
zámek na Klášteře Hradišti.) A že tu pře-
stavbu vzali opravdu z gruntu, dokládá 
i  přesunutí (z  prostoru před zámkem) 
panského pivovaru pod zámek a  hos-
podářského dvora do Panina dvora, 
dnes městská část Výsluní (s  tím sou-

visí změna podoby předzámčí, zřejmě 
i změna části městského opevnění sou-
sedícího se zámkem a  Pražskou, Pod-
zámeckou branou, možná i  nasypaná 
mohutná rampa k této bráně, základ pro 
pozdější „císařskou silnici“ (tyto roz-
sáhlé práce byly dokončeny zřejmě až za 
Albrechta z Valdštejna).

Terra felix (Šťastná země)
Po bitvě na Bílé hoře je jak novostavba 
bělského zámku, tak bělské panství za-
komponováno do „Šťastné země“ Al-
brechta z Valdštejna a na zámku se opět 
staví. Valdštejnovi architekti tak koru-
nují velkolepou renesanční přestavbu, 
aby ji zároveň srazili na kolena nově 
přicházejícím slohem (prostě to zmo-
dernizovali). Zámek se stává ještě po-
hodlnějším (nástavba severního paláce, 
dostavba jižního paláce a  jeho arkády). 
Dochází k  většímu propojení jednotli-
vých paláců a pravděpodobně také k vy-
rovnání nádvoří (u kaple zřejmě o více 
jak dva metry). Souvisí to s  výstavbou 
východního křídla zámku (kaple a spo-
jovací chodby). Takto uzavřený ce-
lek zámku, původní i  novou zástavbu 
v  ploše fasády sjednotila (zřejmě dlou-
hodobě a obecně oblíbená) geometrická 
„psaníčková“ výzdoba, která se nám 
ještě jednou, nostalgicky na barokní 
fasádě zámku, zopakovala plastickou 
bosáží. Jednu z „psaníčkových“ etap od-
kryl i rozšířený restaurátorský průzkum 
(v  interiéru jižního křídla zámku) na 
sklonku letošního roku.

iNFORmAčNÍ CENTRum s ExPOZiCEmi NA ZÁmKu 

Zrestaurované dřevěné malované re-
nesanční stropy druhého nadzemního 
podlaží

Zbytky výzdoby renesanční fasády ve vý-
klenkové římse jihozápadního a jižního
paláce

Odkrytá „psaníčková výzdoba“ v inte-
riéru jižního paláce

Renesanční komínová hlava na 
půdě severozápadního paláce a opět 
„psaníčka“

Zrestaurované fresky severního paláce
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Měli jsme a máme prezidenty různé. 
Dobré i hrůzné. Tatíčky, rudé katany, tra-
gické hrdiny, pyšné nádoby, mstivé burany. 
Ale tahle vrcholná státnická funkce by ne-
měla být nástrojem moci zvůle, cílem pro 
ukojení ega, vysněnou metou chamtivých. 
Je to služba. Státu, národu, lidem. 
A  přes všechnu špínu, kterou na Václava 
Havla někteří házeli, házejí (asi házet bu-
dou), zůstává pro mě on člověkem, který 
sloužil. Státu, národu, lidem. Pochopi-
telně je to jen moje projekce na základě 
knih, vzpomínek mých na jeho vystou-
pení, vzpomínání jeho současníků. Nemu-
síte s ní souhlasit. A můžete mi oponovat, 
že jsem ho neznal osobně, takže co můžu 
vědět, a že na každém šprochu... Ano. To 
můžete. 
Ale dovolte mi také jednu otázku. Proč 
Václav Havel někomu vadí ještě dnes? De-
vět let poté, co opustil tenhle svět? A 17 let, 
co opustil úřad prezidenta ČR? Podle mě 
je odpověď jednoduchá. Vadí těm, ve kte-
rých vyvolává špatné svědomí. 
I dnes po tolika letech mu ani jeden z jeho 
následovníků v  prezidentské funkci Vác-
lav Klaus a Miloš Zeman nemůže přijít na 
jméno. 
Přes veškerou snahu minimalizovat jeho 
zásluhy, skandalizovat jeho soukromý ži-
vot, legalizovat svoje podvody s  opoziční 
smlouvou (mimochodem dle mého zá-
sadním bodem zvratu v  České politice), 
přesto tu zůstává jeho duch a morální od-
kaz. Proto některým vadí.
Před několika měsíci jsem poslouchal au-
dioknihu od Michaela Žantovského s jed-
noduchým názvem HAVEL. Mohu ji jen 
doporučit. Přečtěte si ji nebo poslechněte. 
Uvidíte sami. Václav Havel tady jednoduše 
chybí. Nebyl světec, nebyl neomylný. Byl 
slušný, lidský, možná naivní idealista. Ale 
já ho měl rád. A proto mu svíčku zapálím.

-mat-

Betlémské putování s Klubíkem

Zámecký klub a Klubík

Vážení a milí příznivci Zámeckého klu-
bíku, situace nám bohužel stále nedovo-
luje setkávat se a  tvořit společně, a  tak 
náš pan ředitel přišel s  nápadem díl-
ničky v Zámeckém klubíku pro vás na-
točit a  vysílat. Pokud máte čas a  chuť 
tvořit, zveme vás ke sledování videí, 
která naleznete jednak na našich webov-
kách www.mkzbela.cz v sekci videa, jed-
nak na Facebooku Informačního centra 
s  expozicemi Bělá pod Bezdězem nebo 
také na YouTube. 
Ráda bych vám ze zámku popřála 
šťastné a veselé Vánoce, hlavně zdraví ať 
všem slouží, a dětem spoustu dárků pod 
stromeček. Budu se na vás těšit v lepších 
časech.

Marcela

Letošní advent a  příprava na Vánoce 
budou v  mnohém jiné. Co se dá dělat, 
když se nedá dělat nic? Něco jsme pro 
vás přece jen vymysleli.
Přichystali jsme pro vás a  především 
pro vaše děti putování po Bělé a  okolí, 
při kterém mohou hledat betlémské po-
stavičky, vybarvit je a  získat malý pr-
kýnkový betlémek. Tato „šipkovaná“ 
bude trvat od úterý 1. 12. do pátku  
18. 12., kdy se na různých, předem da-
ných a  označených místech v  Bělé ob-
jeví bedýnky, ve kterých děti naleznou 
vždy jednu postavičku z betléma. Pokud 
projdou všemi stanovišti, postaví bet-
lémek celý. Určená stanoviště jsou: za 
zámeckou kaplí, u  České brány, u  ryb-

níka Slon, na Horce, u  rozhledny na 
Vrchbělé, na Valdštejně u  grenadýrů. 
Umístění bedýnek bude označeno. 
Na putování pak můžete vyrazit kdyko-
liv v daném čase, nebo si jej rozložit do 
více dní podle nálady a počasí. Jen pro-
síme, netvořte týmy ani větší skupiny 
a  dodržujte i  venku nařízená opatření. 
S  důvěrou žádáme, aby si každé dítko 
vzalo vždy jen jednu postavičku z  be-
dýnky, aby zbylo i  na ostatní příchozí. 
Moc děkujeme.
Věříme, že vás hra zaujme, a my se bu-
deme těšit, že nám pošlete fotografie 
svých kompletních betlémků.

Marcela

„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!“

Svou svíčku pro Václava Havla můžete přijít zapálit 
18. prosince k budově MKZ na Masarykově náměstí. 

Svíčka pro
VÁCLAVA HAVLA Tento projekt Městských kulturních zařízení sponzoruje Město Bělá pod Bezdězem

a Nadační fond ŠKODA AUTO
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FRANTišEK ZumAN, bělsKÝ RODÁK

Nedávno jste si spolu s  Muzeem Pod-
bezdězí mohli připomenout 150. výročí 
narození významného bělského rodáka 
Františka Zumana. Pro ty z  vás, kterým 
unikl videomedailonek zveřejněný na na-
šich facebookových stránkách, přinášíme 
v dnešním příspěvku alespoň základní in-
formace o tomto významném historikovi, 
malíři, veřejném činiteli a autoru mnoha 
odborných pojednání. 
František Zuman přispěl svým rozsáhlým 
dílem nejen k prohloubení povědomí o za-
jímavostech a  památkách našeho kraje, 
ale jeho publikační činnost přesahovala 
v  mnoha ohledech regionální parametry 
a  jeho aktivity na poli historie významně 
zasáhly do řady odvětví a  oborů. Zaslou-
žil se například o  rozvoj výzkumu v  ob-
lasti historie sklářství a  papírenství. Bez 
jeho přispění by byl jen stěží realizova-
telný dnešní výzkum filigránů (vodotisků), 
stejně tak jako výzkum papírenství, jehož 
historii v  rozsahu od 17. do poloviny 19. 
století zmapoval v mnoha odborných člán-
cích (např. Výrobní technika papíru a  její 
vývoj, Knížka o papíru, Papír – historie ře-
mesla a její techniky, České filigrány XVIII. 
století, Filigrány- jejich vývoj a význam). 
V neposlední řadě to byl právě František 
Zuman, kdo se v roce 1912 zasadil o vznik 
bělského muzea a po celý život prostřed-
nictvím čilé korespondence bděl nad jeho 
profesionální úrovní. 
František Zuman se narodil 2. 10. 1870 ve 
Bělé. Po absolvování gymnázia v  Mladé 
Boleslavi vystudoval práva na Karlo-Fer-
dinandově univerzitě v  Praze. Pracoval 
jako finanční úředník v  Praze, ve Sla-
ném a v Brandýse nad Labem a poté jako 
vrchní finanční rada na pražském Smí-
chově. Řadu let zastával čelné funkce ve 
významných organizacích, jako byly na-
příklad: Česká matice, Historický klub, 
Klub za starou Prahu či Společnost přátel 
starožitností českých. 
Kromě již zmíněného zájmu o historii vý-
roby papíru a skla se živě zajímal o regi-
onální historii a  ochranu památek (Čes-
kobratrská tiskárna v  Bělé, Manufaktura 
v Bělé). Z jeho korespondence se můžeme 
mimo jiné dozvědět, že např. v roce 1937 
inicioval protest Muzejní rady v Bělé proti 

zřízení restaurace a noclehárny na hradě 
Bezdězu, kterou zde naplánoval Klub 
čsl. turistů. Ve svém úsilí o záchranu vý-
znamné památky neváhal Zuman oslovit 
ministra školství a  národní osvěty Emila 
Frankeho, přičemž „slovutnému panu mi-
nistrovi“ velmi jednoznačně osvětlil, že 
myšlenka HOSTINCE na hradě Bezdězi 
by „marně hledala odůvodnění v potřebě 
finanční, a  tím méně oprávnění v  dosa-
vadních názorech na ochranu památek“, 
nemluvě o tom, že „pobouřila široké okolí 
Bezděze, jež s  pietou vždy navštěvovalo 
tento hrad…“
František Zuman byl rovněž zdatným ma-
lířem a ilustrátorem. Vytvořil řadu maleb 
a  kreseb z  Bělé (Panský dům, náměstí) 
i z jejího okolí (Valdštejnsko, zvonice v Su-
doměři aj.), ilustroval knihy i časopisecké 
články, je autorem portrétu Albrechta 
z Valdštejna podle originálu z kláštera au-
gustiniánů nebo návrhu nedávno zrestau-
rovaných dveří na bělské radnici. 
Zumanovou zásluhou byly instalovány 
pamětní desky Karlu Tieftrunkovi a Ema-
nuelu Purkyněmu na bělském náměstí 
a Karlu Hynku Máchovi na Bezdězu.
V  roce 1930 odešel František Zuman do 
důchodu a po zbytek života pobýval nej-
prve ve Bělé, později ve Staré Boleslavi. 
I přesto, že jej v posledních pěti letech ži-
vota trápily závažné zdravotní problémy, 
v  jejichž důsledku mu postupně odumí-
raly končetiny a slábl zrak (dva roky před 
smrtí byl již zcela slepý), do poslední 
chvíle udržoval formou korespondence 
styky s bělským muzeem a živě se zajímal 
o zdejší dění. 
Zemřel 22. 2. 1955 ve Staré Boleslavi.
Muzeum Podbezdězí uchovává ve svých 
sbírkách řadu jeho maleb a kreseb, stejně 
tak jako rozsáhlou korespondenci a  vý-
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Pracovnice Muzea Podbezdězí děkují 
svým příznivcům za podporu, přejí krásné 
Vánoce a hlavně hodně zdraví do nového 
roku, kdy se budou těšit opět na viděnou 
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i  když je muzeum uzavřeno, nabízí 
spoustu aktualit na svých stránkách 
a  sociálních sítích: www.muzeummb.cz, 
https://www.facebook.com/muzeumbela

Kontakt:
MUZEUM PODBEZDĚZÍ,

pobočka Muzea Mladoboleslavska
Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.

tel.: 326 701 618, mobil: 606 070 910
www.muzeummb.cz
info@muzeummb.cz
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Letošní rok poznamenalo nebezpečí ná-
kazy. V určitých časových obdobích se 
věřící vůbec neměli šanci pospolu účast-
nit bohoslužeb. Přestože v okamžiku, kdy 
píšu tuto zprávu, se zdá, že nás čekají svět-
lejší zítřky, nebude jistě možné bez ome-
zení přijít ani na půlnoční mše svaté. Na 
půlnoční rádi zavítají kromě pravidelných 
účastníků bohoslužeb jak sváteční věřící, 
tak i další návštěvníci. A všichni jsou sr-
dečně vítáni! 
Kdo bude moci přijít? Doufejme, že nám 
situace dovolí kostel otevřít pro co nejvíce 
z vás. Jisté je, že půlnoční mše svatá na 
Štědrý den prostě bude. Konkrétně v Bělé 
ve 22 hod. ve farním kostele. Na mši sva-
tou – snad poprvé v historii půlnočních 
– se bude třeba ale předem přihlásit. Na 
webu i na facebookových stránkách far-
nosti bude odkaz na rezervační systém. 
Rezervaci na půlnoční mši svatou spus-
tíme až po 17. prosinci, abychom měli jis-
totu, že se již nebude hýbat s omezeními. 
Rezervovat je zároveň možné (a nutné) 
i účast na ostatních bohoslužbách. Kdo 
nemá možnost přístupu k  internetu, ať 
požádá někoho z blízkých, a nebo ať se 
přijde přihlásit osobně na faru. Vpuštěni 
na bohoslužbu budou přihlášení, teprve 
potom případní další zájemci, avšak jen 
do povoleného počtu dle aktuálních vlád-
ních opatření. 
Přeji vám všem šťastné Vánoce, radost 
z Božích darů a pokojné srdce.

P. Kamil Škoda

„Nebude tobě více slunce k  svícení přes 
den, ale bude tobě Pán za světlo věčné 
a Bůh tvůj v slávu tvou...“ (Izaiáš 60,19)
Tato slova napsal bělský farář Jan 
Nepomuk Jiřiště týden před smrtí na 

svou facebookovou stránku. Dne 9. 12. uplyne od jeho 
nečekaného odchodu už sedm let. Nebylo mu ještě ani 
čtyřicet… V našem městě působil od roku 2000 a kro-
mě Bělé měl na starost i řadu okolních farností: např. 
Bezdědice, Bezděz, Dolní Krupou, Bořejov, Okna. 
Mimo to byl mj. vikářem mladoboleslavského vikari-
átu a děkanem kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích. 
Širší okolí Bělé bylo jeho milované, dále měl rád histo-
rii a církevní architekturu a to vše vtělil do své publi-
kace Kostel a klášter sv. Václava v Bělé pod Bezdězem. 
z roku 2012. Přispíval i do různých odborných sborní-
ků, bylo možné ho slyšet v rozhlasu i vidět v televizních 
dokumentech. Byl neobyčejně vzdělaný v humanitních 
vědách, ale měl pochopení i pro lidské problémy a všem 
se snažil pomáhat.

O jeho oblíbenosti svědčí stovky lidí, kteří mu přišli na 
pohřeb, a  jeho farníci se složili na pomníček, jenž ne-
chali vystavět u bezdězského kostela, který měl tak rád. 
Pohřben byl do rodinné hrobky v Turnově.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Jeho blízcí na něj 
nikdy nezapomenou.

Za všechny farníky a přátele
Mgr. Monika Kolářová Kipeťová

Dne 6. 12. uplyne 10 let od okamžiku, kdy 
dění v Bělé pod Bezdězem začal pečlivě sle-
dovat z onoho světa bývalý starosta a fot-
balový funkcionář Jaroslav Hartman. 
Vzpomínají na něj a přejí mu, ať je spoko-

jený a ať je všechno pokud možno na úrovni,  
synové Petr a Pavel s rodinami.

Dne 21. 12. tomu bude 30 let, co nás navždy opustil náš 
tatínek a dědeček, pan Jaroslav Hoření. 

Stále vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 21. 12. uplynou již tři roky, co nás 
navždy opustila paní Jana Kosová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte společně 
s námi. 

S láskou vzpomínají maminka, dce-
ry Michaela a Jana a sourozenci Ladislav a Miluše 

s rodinami.

Dne 27. 12. uplyne 21 let, kdy navždy ode-
šel pan Jiří Porš.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.  Manželka a děti s rodinami

Dne 28. 12. uplyne jeden rok, co zemřela moje kamarád-
ka, paní Jaroslava Nedomová. 

Stále vzpomíná její kamarádka Jarmila.

VZPOmÍNKY

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝsTAVA bETlémů V KlÁšTERNÍm KOsTElE sV. VÁClAVA

bETlémsKé sVěTlO 2020

Vánoční mše svaté
I letos jsme se rozhodli uskutečnit výstavu 
betlémů. 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
neděle 13. 12. ve 13.30 
Při otevření budou betlémy zároveň  
požehnány.
 
DÁLE BUDE OTEVŘENO
neděle a středy až do 27. 12., 
vždy od 13.30 do 15 hod. 
 
ROVNĚŽ JI MŮŽETE NAVŠTÍVIT 
PŘÍMO NA ŠTĚDRÝ DEN 
od 13.30 do 15 hod.

Za zapůjčení betlémů všem děkujeme!  
Věříme, že výstava mnohé potěší!

Vzhledem k  sou-
časnému vývoji 
epidemie pro-
běhne v  sobotu 
12. 12. 2020 místo 
mezináro dního 
setkání skautských 
delegací v  Ra-

kousku on-line stream z ekumenické bo-
hoslužby v  Salzburgu. Vlastní předávání 
plamínku proběhne na hranicích souse-
dících států, které jej následně předají na 
dalších hranicích svým sousedům.
Následující sobotu, 19. 12. 2020, pro-
běhne, pokud to situace dovolí, rozvoz Bet-
lémského světla po republice. Tímto dnem 
začíná možnost pořádání místních akcí. 

Doufáme, že epidemiologická situace 
v prosinci dovolí průběh rozvozu Betlém-
ského světla i místních akcí. Samozřejmě 
budeme v co největší míře respektovat na-
řízení pro omezení šíření nákazy.

www.betlemskesvetlo.cz
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V roce 2011 jsme si i v Bělé připomněli 
100 let Junáka v naší republice. Jinak ve Svornosti probíhaly  
a probíhají akce pravidelné (schůzky, tábory, otevírání a zaví-
rání Březinské studánky, vánoční krmení zvířátek, připomenu-
tí svátku patrona skautů sv. Jiřího, Den dětí, deskohraní atd.)  
i nepravidelné (víkendové či jednodenní výpravy oddílové/
střediskové, vzdělávací kurzy – např. vůdcovské, rádcovské, Se-
minář Ekumenické lesní školy, Trignis, kurzy první pomoci).
V roce 2016 začal vycházet nový oddílový časopis Kápézetka. 
Mezi nová tábořiště se zařadila Libíč a Radvanec.
V den stého výročí vzniku naší republiky 28. 10. 2018 stáli ro-
veři a rangers (chlapci a dívky 15-18 let) s Maňasem čestnou 
stráž v bělském parku u pomníku Na stráž!, který je věnován 
památce legionářů.
Tentýž rok se konalo okresní kolo Závodu vlčat a světlušek  
v Bělé (tématem byl Čtyřlístek) a na obou prvních místech se 
umístili naši – bělské světlušky i vlčata (děti 6-11 let). Všichni 
měli obrovskou radost!

Výročí 100 let skautingu v Bělé – rok 2020
Letos si připomínáme významné jubileum od vzniku Junáka 
v našem městě. Oslavy sice poznamenala epidemie čínské-
ho viru, ale přes všechny nesnáze a za dodržení hygienických 
opatření jsme připravili výstavu v bělském Muzeu Podbezdězí, 
vyšla brožura zachycující 100 let bělského skautingu, nechali 
jsme vytvořit speciální výroční předměty připomínající jubile-
um (turistická známka, turistická vizitka, vlajky, zápalky, trič-
ka, odznak, nášivka). Na přípravách oslav se výrazně podíleli 
zejména členové 40. oddílu OS Svornost Bělá p. B., střediska 
Svornost Bělá p. B., pracovníci MKZ Bělá p. B. a Muzea Podbe-
zdězí, kterým patří velký dík, za finanční podpory Města Bělá 
pod Bezdězem. 

V současnosti působí v Bělé dvě skautské 
organizace, které vzájemně spolupracují  
a doplňují se, mají celkem kolem 100 členů. Jedna z nich je 
Junák - český skaut, středisko Svornost Bělá pod Bezdězem 
zaměřené primárně na práci s dětmi, druhá je 40. oddíl 
OS Svornost Svazu skautů a skautek České republiky, což je 
prestižní oldskautský oddíl, který je nyní zaměřen na shro-
mažďování, udržování a rozvoj kulturního dědictví a odkazu 
bělského skautingu. Dětských členů je v současnosti tolik, že 
už nemůžeme nabírat nováčky, ale uvítáme mezi sebe nové 
dospělé – vedoucích není nikdy dost. :) Těm stávajícím i bý-
valým velice děkujeme za jejich nezištnou práci a nasazení 
mnohdy na úkor jejich vlastních rodin.

Na úplný závěr – proč skauting?
Možná se ptáte, proč skaut ještě i po sto letech existuje, proč 
se ještě nevyčerpal. Nejspíš proto, že nabízí řadu atraktivních 
věcí, trvalé hodnoty, pomoc v seberozvoji – děti se učí samo-
statnosti, uzavírají opravdové přátelství třeba i na celý život, 
zažívají podporu ze strany vedoucích i dalších dětí, učí se re-

spektovat ostatní, hrát fér a poznávat, co je správné, získáva-
jí netradiční zážitky. Být ve skautu znamená hodně se toho 
naučit a hodně dovedností a znalostí uplatnit. Spolu s tím 
přirozeně roste důvěra ve vlastní schopnosti. Nemůžeme ani 
zapomenout na vztah k přírodě, kterou se skauti a skautky učí 
poznávat i chránit.
Skauting vychází z křesťanské kultury, z křesťanského pojetí 
člověka a lásky vznikla myšlenka skautského bratrství (pro-
to si všichni v Junáku tykají a oslovují se „bratře, sestro“), jak  
vysvětluje Miroslav Obrman v knize Vzpomínka. Zakladatel 
skautingu podle něho nechtěl vytvořit světovou organizaci, 
ale jeho princip výchovy hrou, sebevýchova a dobrovolná služ-
ba společnosti oslovil děti i dospělé na celé planetě. Všechno 
výše uvedené zároveň odpovídá na otázku, proč skauting vadil  
každé totalitě. Vychovává a vede životem lidi, kteří jsou aktivní 
a přemýšlejí o sobě i o světě okolo sebe, nejsou lhostejní. 
S takovými osobami se pak těžko manipuluje…

100 LET SKAUTINGU V BĚLÉ - 11. DÍL
JUNÁCI V NAŠEM MĚSTĚ

Žhavá současnost  
(2011-2020)

NA SHLEDANOU V LEPŠÍCH ČASECH
https://svornost.skauting.cz/, https://www.facebook.com/svornostbela
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SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST
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Turistika v měsíci prosinci, u konce cesty 

Pomalu končí rok 2020, který by spíše 
měl mít místo číslic vykřičníky, otaz-
níky. Bude-li to možné, využijeme pro-
sincové soboty k zimním akcím, napří-
klad posuneme zájezd za betlémy z 28. 
11., případně přidáme další akci - vše 
na webových stránkách turistů. 
 
Středa 16. 12. 
Výroční schůze turistů od 16 hod. na 
nádvoří bělského zámku 
Připomenutí turistické historie. 
 
Sobota 19. 12. 
Poslední výjezd do Českého ráje s  od-
jezdem v 9 hod. od sportovní haly nebo 
Poslední výšlap kolem Bělé s odchodem 
od haly v 10 hod. 
Definitivní verzi se dozvíte na strán-
kách: 
tpdbelapodbezdezem.wbs.cz do 16. 12. 
 
PŘIPRAVUJEME: 
Tradiční Novoroční větrání hlav 1. 1. 
2021 s vycházkou do okolí Bělé a občer-
stvením. 
Zapojíme se do celostátní akce turistů 
Novoroční čtyřlístek. 
 
Těšíme se na setkání a  přejeme klidný 
čas Vánoc a  do roku 2021 věřím, že si 
popřejeme nový rok. 

Horský vůdce

sPOlEK TAJEmsTVÍ

Pozdrav od junáků

Členové skautských organizací Junák 
- český skaut, středisko Svornost Bělá 
pod Bezdězem, a  40. oddílu OS Svor-
nost SSSČR děkují všem svým příz-
nivcům, rodičům dětí i  sponzorům, 
zejména Městu Bělá pod Bezdězem 
a firmě Atmos Jaroslav Cankař a syn, za 
podporu a  přejí všem příjemné prožití 
Vánoc a pevné zdraví do nového roku.

V  původním termínu dne 23. 4. 2020 
ani v  náhradním termínu dne 22. 10. 
2020 vzhledem k  současné situaci ne-
bylo možné uspořádat v Městské spor-
tovní hale předávání cen nejlepším 
sportovcům města Bělá pod Bezdězem 
za uplynulý rok 2019.
Proto jsme se nakonec rozhodli, že 
ceny oceněným bělským sportovcům 
předáme individuálně ve vestibulu 
městské radnice za dodržení patřič-
ných hygienických podmínek. Samotné 
předávání cen jsme zdokumentovali vi-
deonahrávkou. Youtube odkaz pro vaše 
zhlédnutí brzy naleznete na webových 
stránkách města a rovněž bude k dispo-

zici na oficiálním facebookovém pro-
filu města.
Druhá část hlasování v  rámci 16. roč-
níku této ankety probíhala již v období 
první pandemické vlny, což se jistě po-
depsalo na menším počtu hlasujících 
oproti předchozímu ročníku. Bylo ode-
vzdáno celkem 271 hlasovacích lístků, 
z  toho 260 platných. Oceněným spor-
tovcům ještě jednou blahopřejeme 
a  občanům města, kteří v  anketě hla-
sovali, mnohokrát děkujeme. Věříme, 
že se současná situace co nevidět zlepší 
a naše sportovní oddíly se budou brzy 
moci plnohodnotně vrátit ke sportovní 
aktivitě.

Přehled vítězů:

Jednotlivci - dospělí
1. Lukáš Vítek (84 hlasů) - házená
2. Roland Balog (66 hlasů) - stolní tenis
3. Tereza Dvořáková (62 hlasů) 
    gymnastika

Jednotlivci - děti
1. Josef Erben (71 hlasů) - házená
2. Soňa Řehořková (62 hlasů) 
    gymnastika
3. František Coufal (52 hlasů) - šerm

Kolektiv roku
1. TJ Sokol Bělá pod Bezdězem mladší 
    žáci (81 hlasů) - házená

talent roku 
1. Robin Dubec (79 hlasů) - házená

trenér roku 
1. František Müller (75 hlasů) - házená

Ocenění odborné sportovní komise
1. František Coufal - šerm
2. Tereza Dvořáková - gymnastika
3. Aneta Nekorancová - Taekwon-Do

Absolutní vítěz
1. Lukáš Vítek (84 hlasů) - házená

Do Síně slávy byl uveden pan Karel 
Dvořák za svůj celoživotní přínos běl-
skému stolnímu tenisu.

Jan Sýkora, místostarosta

VYhlÁšENÍ ANKETY sPORTOVEC ROKu 2019
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VÁNOČNÍ PRODEJ RYB
NA OBJEDNÁVKU

kapr: 82,- Kč/kg, pstruh: 165,- Kč/kg

služby: (odšupení, porcování, vyvrhnutí, stahování)
pouze na objednání 

1 ks = 85,- Kč, u pstruha zdarma

Objednávky přijímáme do 19. 12. 2020
e-mail: rybykomplet@seznam.cz 

tel.: 777 018 556 

Výdej objednávek - Bělá p. B., Dlouhá 564
22. 12.       14.00 - 16.00 
23. 12.       14.00 - 16.00 

koupím staré pivní nápisové lahve, sudy, 
stáčečky, též reklamní cedule, nebo 

archiválie. 

Tel.: 602 250 228 

PRODEJ UHLÍ DO 
AUTOMATICKÝCH KOTLŮ

CENA JIŽ OD 335,– Kč/q

tel: 727 916 160
www.uhelneskladydoksy.cz

Extrakční čištění metrážových i kusových koberců, 
sedaček, matrací, 

veškerého čalounění a židlí 
www.sluzbydak.cz; tel. 731 366 600; FB- sluzbydak.cz

 
  

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA  
a STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, 
Česká Lípa, příspěvková organizace 

 
 

Maturitní obory Nástavbové studium 
Ekologie a životní prostředí Podnikání – denní/2 roky 
Hotelnictví     maturitní obor 
Praktická sestra  

 
 

Učební obory   

Elektrikář (stipendijní podpora)  Cukrář 
Elektrikář-silnoproud (stipendijní podpora) Kuchař 
Instalatér (stipendijní podpora) Číšník-servírka 
Obráběč kovů (stipendijní podpora) Pekař (stipendijní podpora) 
Strojní mechanik–zámečník (stipendijní podpora) Kadeřník 
Zemědělec–farmář (stipendijní podpora) 
Mechanik opravář motorových vozidel  
Truhlář 

Lesnické práce (dvouletý obor) 
Práce ve stravování (dvouletý obor)  
Ošetřovatel (stipendijní podpora) 

 
 

V oborech se stipendijní podporou mohou žáci 
za 3 roky studia získat až 27 000 Kč. 

Během studia je možno u vybraných oborů získat: 
 řidičský průkaz 

(traktor, osobní automobil, nákladní automobil) 
 svařovací průkaz 

 baristický kurz s osvědčením pro obor Hotelnictví 
 oprávnění na práci s motorovou pilou a křovinořezem 

 

Den otevřených dveří proběhne v sobotu 21. 11. 2020 
a ve čtvrtek 7. 1. 2021 

INFORMACE: 
Osobně nebo telefonicky na personálním oddělení žáků - 481 131 071, 736 175 575 
e-mailem: sekretariat@skolalipa.cz 

wwwwww..sskkoollaalliippaa..cczz  
 

Plantáž vánočních stromků 
Bezděz

I v letošním roce Vás zveme k nákupu vánočního 
stromku přímo z plantáže.

Zaručujeme naprostou čerstvost stromků – řežeme 
těsně před prodejem a podle potřeby nabídku dále 

doplňujeme čerstvými stromky.
Nabízíme smrk pichlavý (stříbrný) za příznivé ceny.

tel. 602 469 484 – ing. B. Plačková, Bezděz 119
plackova.bohdana@seznam.cz

Prodej denně od soboty 5. prosince 
9 -16 hod.
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