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38. ročník

Ve Výstavním sále MKZ uvidíte 
„Co nám nosil Ježíšek“ 

aneb Kdo si hraje, nezlobí
do 7. 1. 2015 

Sobota 6. 12. 
Adventní putování za Mikulášem  

od 17 a od 18 hod. v zámku
Vstupné 50 Kč, rezervace 

na www.mkzbela.cz, předprodej  
v Knihovně V. Holana

Neděle 7. 12. 
Adventní koncert v kostele 

Povýšení svatého Kříže, od 17 hod.
Vstupné dobrovolné 

Úterý 9. 12. 
Vánoční setkání seniorů v jídelně 

ZŠ v Máchově ulici od 15 hod. 

Pátek 12. 12. 
Narozeniny mého kamaráda, 

DS Neškvor, 
v Komorním sále MKZ od 19.30

Vstupné 60 Kč, 
v předprodeji 50 Kč. 

Rezervace na www.mkzbela.cz, 
předprodej v Knihovně V. Holana

Neděle 14. 12.
VÁNOČNÍ JARMAREČEK

Od 10 do 16 hod. v parku  
na Masarykově náměstí

Sobota 20. 12. 
Pohádkový Betlém, Liduščino 

divadlo, Praha, v Komorním sále 
MKZ od 15 hod.

Vstupné 30 Kč, rezervace na 
www.mkzbela.cz

1. 1. 2015
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 

V parku na Masarykově náměstí 
19 hod.

touto cestou bych vám chtěla po-
děkovat za podporu v komunál-
ních volbách do zastupitelstev 
obcí a měst, kterou jste mi pro-
kázali a dali mi svůj hlas, velmi 
si toho vážím. Věřím, že s nově 
zvolenými zastupiteli vytvoříme 
tým lidí, kteří nezklamou vaši 
důvěru, od vás získanou. 
I nadále chci naslouchat hlasům 
voličů a spolupodílet se na roz-
voji našeho města, aby se nám 
zde spokojeně a radostně žilo. 
Také bych vám chtěla popřát, 
abyste předvánoční, ale i vánoční 
čas prožívali v kruhu svých ro-
din a přátel, kde bude panovat 
klid a pohoda, úsměvy na tvá-
řích. Potom nadcházející rok 
2015 bude plný štěstí, zdraví  
a spokojenosti.

 Jitka Tošovská,
 místostarostka města 

VÁžENÍ SPOLuOBČANé,

jako každý čtvrtý rok jste svými hlasy roz-
hodli o novém zastupitelstvu a tím i o ve-
dení města.
Chtěl bych proto poděkovat vám všem, 
kdo jste obětovali svůj čas a k volbám při-
šli. Stejně tak bych chtěl poděkovat všem, 
kteří kandidovali. Určitě se dá označit za 
potěšitelný fakt, že 119 občanů, kteří kan-
didovali v těchto volbách, bylo ochotno 
jít se svou kůží na trh připraveni pomoci 
městu. Za to jim patří jistě dík. Vy jste  
z této nabídky vybrali 21 svých zástupců, 
za což patří díky vám, voličům, kteří jste 
dorazili k volbám.

V příštích čtyřech letech nás čeká období 
usilovné práce a věřím, že i období spo-
lupráce jak v zastupitelstvu, tak i v celém 
městě. Jsem totiž přesvědčen, že když lidé 
táhnou za jeden provaz a když se navzá-
jem poslouchají, dá se dokázat hodně. 
Neváhejte proto přijít kdykoli se svými 
problémy, podněty či dotazy na radnici. 
Budeme se jimi určitě vážně zabývat.
Na závěr bych vám chtěl popřát zvládnutí 
předvánočního shonu a co nejklidnější 
prožití vánočních svátků.

 Ing. Milan Lomoz, 
starosta města

VÁžENÍ SPOLuOBČANé,
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z Města a MěstsKÉHO ÚŘaDU 

Z jednání 
rady města 

Rozpočet města
Rada města (RM) doporučila zastupitelstvu 
města schválit rozpočtové opatření č. 9/2014 
– příjmová i výdajová část rozpočtu se 
navyšuje o 415 000,- Kč. Příjmy jsou ve výši 
94 209 430,- Kč, výdaje 100 642 120,- Kč. 
Financování se nemění.

Obytná zóna Vrchbělá
Rada města dle čl. V. bodu 9 Směrnice města 
č. 1/2014, Zásady a postupy při zadávání 
veřejných zakázek, navrhla zastupitelstvu 
města zrušit výběrové řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Obytná zóna 
Vrchbělá – zabezpečení projektové přípravy 
pro územní řízení“.

Tisk Zpravodaje
Rada města dle čl. V. bodu 9 Směrnice města 
č. 1/2014, Zásady a postupy při zadávání 
veřejných zakázek, rozhodla, že nejvhodnější 
nabídkou na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Zpravodaj města Bělá pod Bezdězem 
– tisk, grafická úprava, distribuce“ je nabídka 
uchazeče MS Polygrafie, s. r. o., Horka 35, 294 
01 Bakov nad Jizerou, a schvaluje uzavření 
smlouvy o zajištění služeb s tímto uchazečem. 
Smlouva bude uzavřena jménem Města Bělá  
p. B. Dalším jednáním s firmou pověřuje 
MKZ.

Vybavení pro ZŠ
Rada města schválila dodávku tabletů 
pro Základní školu Bělá pod Bezdězem, 
příspěvková organizace, od firmy IT 
služby školám, s. r. o., Kotlaska 2414/5a, 
180 00 Praha 8 – Libeň, s nabídkou v ceně  
299 800 Kč včetně DPH.

Výpůjčka pozemku
Rada města schválila výpůjčku části pozemku 
p. č. 525/1, ostatní plocha, o výměře  
10 000 m² České motocyklové federaci 

Nově zvolení zastupitelé se ujali svých funkcí
V pátek 7. 11. 2014 se od 16 hodin v klubu 
Základní školy v Máchově ulici konalo 
ustavující jednání Zastupitelstva města (ZM) 
Bělá pod Bezdězem. Zvolení zastupitelé se tak 
složením slibu ujali svých funkcí.
Ze svého středu si tajnou volbou zvolili vedení 
města a složení rady, veřejnou volbou pak byla 
odsouhlasena volba předsedů kontrolního  
a finančního výboru, výše odměn a cestovních 
náhrad.
Starostou města se s počtem 11 platných hlasů 
stal Ing. Milan Lomoz, místostarostkou pak  
s počtem 12 hlasů paní Jitka Tošovská.

Složení Rady města Bělá pod Bezdězem 
je následující:
Ing. Milan Lomoz, starosta (ČSSD)
Jitka Tošovská, místostarostka 
(Občané za budoucnost a rozvoj města)

Radek Pelc 
(Občané za budoucnost a rozvoj města)
Lukáš Voleman 
(Občané za budoucnost a rozvoj města)
Jan Sýkora 
(Hnutí nezávislých s podporou TOP 09)
Mgr. Iva Machková 
(Hnutí nezávislých s podporou TOP 09)
Libor Šimůnek (ČSSD)

Předsedkyní Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem se 
stala paní Vendulka Folprechtová, předsedou 
Finančního výboru ZM pan Jaroslav Ježek. 

Zbylí 2 členové z každého výboru budou 
zvoleni na dalším řádném jednání 
zastupitelstva.  

-asist-

(Sportovní centrum motokrosu a mládeže, 
Jiráskova 456, 294 21 Bělá pod Bezdězem) do 
doby, než bude platný nový ÚP, nejdéle však 
do 31. 12. 2015.

Z návrhu komise životního prostředí
Rada města odsouhlasila kácení 1 kusu břízy 
v Táborové ulici, 2 kusů smrků před vstupem 
na městský fotbalový stadion v Mělnické ulici 
a olše a vrby u rybníka Slon v Táborové ulici. 
Za všechny pokácené dřeviny bude provedena 
v daných lokalitách v roce 2015 náhradní 
výsadba. RM souhlasí s kompromisem ve 
věci nádob na tříděný odpad v Táborové ulici  
– 2 kusy u p. Došlého, 1 kus v proluce mezi 
domy a 2 kusy u p. Daňhela.

Odměny dobrovolným hasičům
Rada města schválila odměny členům JSDH 
za rok 2014 v předložené výši. Odměny budou 
vyplaceny z kapitoly rozpočtu JSDH.

Zrušení zakázky
Rada města ruší výběrové řízení „Výměna 
oken v Knihovně V. Holana“ z důvodu malého 
počtu nabídek.

Město a MKz bělá pod 
bezdězem vás zvou na 
tradiční vánoční setkání 

seniorů, 
které se koná 

v úterý 9. prosince 2014 
od 15 hodin v jídelně ZŠ 
v bělé pod bezdězem 

v Máchově ulici. 
Tentokrát se můžete těšit na zábavné 
soutěžní odpoledne, kde vám k tanci  
a poslechu bude hrát Duo ADAMIS  
z Nového Boru. Pořadem bude provázet 
moderátor Zdeněk Kaňka. 

Odvoz bude zajištěn následovně: 
Hlínoviště 14.30
Bezdědice 14.40
Březinka 14.50

Zájemci o zajištění dopravy z částí 
Hlínoviště, Bezdědice a Březinka, hlaste se 
včas na tel. čísle: 326 700 924.

uPOZORNěNÍ OBČANůM!
Změna v pravidlech kácení stromů

Od listopadu 2014 je možno na za-
hradách kácet bez povolení pouze 
stromy ovocné. na ostatní stromy  

o velikosti měřené ve 130 cm  
nad zemí, obvodu kmene většího  

než 80 cm, je třeba žádat 
o povolení kácení.

Setkání s občany města Bělá pod Bezdězem a příměstských částí

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás pozvat na setkání vedení 
města s občany jednotlivých částí Bělé pod 
Bezdězem. 
Jednotlivá setkání pro rok 2014 proběhnou 
v následujících termínech:
• 9. 12. 2014 v 17 hodin v Komorním sále 
MKZ, Masarykovo nám., pro občany města,
•  10. 12. 2014 v 17 hodin v MŠ v Pražské ul. 
pro občany Šubrtova, Výsluní a nádraží,
• 11. 12. 2014 v 17 hodin v klubovně 
Pejřaváku pro občany Březinky a Bezdědic,
• 16. 12. 2014 v 17 hodin v hostinci „Šantán 
u Houbaře“ pro občany Hlínoviště.

Využijte možnosti dozvědět se o aktuálním 
dění ve městě a prostoru pro vaše podněty  
a připomínky. 
Na vaši účast se těší 

Ing. Milan Lomoz,
starosta města Bělá pod Bezdězem.

Svoz občanů na setkání dne 10. 12. 2014 
– zastávka Papírny – 16.30 hodin
Svoz občanů na setkání dne 11. 12. 2014 
– zastávka Bezdědice – 16.45 hodin
Svoz občanů na setkání dne 16. 12. 2014 
– u bývalé školy v Hlínovišti 15 – 16.45 hodin
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Dění ve Městě, pŘíspěvKY ObčanŮ

Hlas zvonů táhne nad závějí, kdes v dálce tiše zaniká,
dnes všechny struny v srdci znějí, neb mladost se jich dotýká…

Bohatstvím hlubokých citových prožitků, okouzlením 
a zasněnými představami - tím vším nás osloví báseň 
VÁNOCE od Jaroslava Vrchlického, kterou úvodem 
cituji. Připomněla mi nezapomenutelné chvíle štěstí 
mého dětství uprostřed láskyplné rodiny a ráda se  
s vámi, ve sváteční vánoční době, o ně podělím.
Na Vánoce, na Štědrý den, jsme se sešli všichni, ale až  
v podvečer. Přišla babička (roz. Jeřábková z Bělé) a děda 
Sommerovi ze Pštrossovy ulice, tetička Ela z Chlumce 
přijela už den předem (s velkou krabicí výborného cuk-
roví), babička Pisková - její sestra a otcova matka, která 
byla hlavní hospodyní v naší domácnosti a udržova-
telka tradičních zvyků, táta, máma, já a bráška Jenda.
Od rána jsme byli nabádáni babičkou, abychom se 
postili, protože potom určitě uvidíme zlaté prasátko. 
Snažili jsme se tedy. K obědu byla zdravá hrachová 
polévka, ale prasátko zklamalo a nezjevilo se nám. Celá 
široká rodina se shromáždila kolem velkého rozlože-
ného stolu v obývacím pokoji, společně jsme se po-
modlili a povečeřeli rybí polévku a smaženého kapra 
se šťouchanými brambory. Pod talířem jsme objevili 
šupiny a penízek pro štěstí.
Dále jsme měli kompot z různého ovoce, protože se do-

držoval zvyk, že se má sníst devatero ovoce, abychom 
byli zdraví. Zbytky se nevyhazovaly, musely zůstat přes 
noc pro šotky-hospodáříčky. Pochutnávali jsme si na 
cukroví, které se peklo několik týdnů předem. Báječné 
cukroví měla babička Sommerová (pracny) a tetiččino 
cukroví nám také moc chutnalo (išelské dortíčky). My 
děti jsme také chtěly být užitečné a pomáhaly jsme při 
vykrajování tvarů a zdobení.
Myslím si, že se u nás všechny zavedené zvyky přece jen 
tak přísně nedodržovaly, protože nám Ježíšek zazvo-
nil zvonečkem a přiletěl ještě před večeří. Asi bychom 
to napětí očekávání my děti tak dlouho nevydržely,  
a hlavně - večeřelo se v pokoji, kde stál stromeček. S dá-
rečky jsme se tedy mohli potěšit ještě před jídlem. Mně 
jednou Ježíšek připravil velké překvapení a ohromnou 
radost, protože mi splnil toužebné přání (které mě pro-
vázelo už od dvou let) a přinesl mi dětské piánko. To se 
později změnilo v opravdový hudební nástroj a klavír 
se stal mým celoživotním prostředníkem s přítelkyní 
HUDBOU i součástí mé profese.
Stromeček jsme mívali až do stropu, krásně ozdo-
bený, ozářený svíčkami a prskavkami. Celá ta krása se 
odehrávala v obývacím pokoji, kde se také výjimečně 

zatopilo ve vysokých zelených kachlových kamnech. 
Teplo z nich sálalo až několik dní. Nevím, jak se všichni 
dospělí rozložili do postelí a na gauče, ale vždy se to 
nějak zdárně, v tom čtyřpokojovém bytě, vyřešilo. Na 
Boží hod byla husa nebo krůta a na Štěpána svíčková 
či zvěřina. Nemuselo se jíst přesně v poledne, ale tak, 
jak to naše hospodyňky zvládly, hlavně aby bylo ma-
síčko „jako dort“. Ještě teď se mi nad těmi dobrotami 
sbíhají sliny!
Vždycky jsme si také zazpívali koledy Narodil se Kris-
tus Pán, Nesem vám noviny atd. Nejraději jsem ale 
měla „Půjdem spolu do Betléma“ a „ Jak jsi krásné, 
neviňátko“. Zpívali jsme i s rádiem, poslouchali Rybovu 
„Českou mši vánoční“ a později i televizní pohádky.
Stále mě tyto vzpomínky dojímají a připomínají mi 
všechny ty drahé bytosti, které jsem měla tak ráda!  
Život nám přináší radosti i žaly, ale naštěstí každoročně 
vítáme opět příchod a zrození nového života. 
Mně nyní ale hlavně chybí ta velká rodina, ta společná 
oslava Ježíškova narození, to tajemné kouzlo očekávání 
a překvapení, dárečky, rodinná sešlost a semknutost, 
ta VZÁJEMNÁ LÁSKA!

Milena Holečková, prosinec 2014

Adventní a vánoční čas
Vánoce jsou pro křesťany velkým svátkem, kdy si při-
pomínáme narození Ježíše Krista v Betlémě, tak jak 
bylo dávnými proroky předem zvěstováno. Jak zpíváme 
v mnohých koledách, narodil se „Syn Boží a syn člo-
věka, na nějž lidstvo věky čeká“.
Tuto jedinečnou událost si připomínáme a prožíváme 
podle tradičního data – 25. 12. (Boží hod). Vánoce ale 
začínají už o den dříve západem slunce. Ježíšovo na-
rození je Božím darem pro celé lidstvo z lásky k nám, 
a proto si lidé začali dávat dary i mezi sebou, taktéž 
jako projev náklonnosti a živého vztahu. Aby to ale 
bylo skutečně vnitřně pravdivé, připravujeme se na 
Vánoce obdobím adventu – časem očekávání příchodu 
Ježíšova (jednou na konci času) i časem hlubšího za-
myšlení nad sebou samými a právě nad vztahy s dru-
hými. Ty bývají často různě pochroumané, nemocné, 
pokažené, nebo i ztracené. Člověk je bytost doslova 
stvořená k životu ve vztazích. 

Když se podaří v nejdůležitějších vztazích cosi porov-
nat, bude odtud moci vytrysknout pravá vánoční ra-
dost. Nedá se koupit ani zaplatit, ale přesto pro ni musí 
člověk něco udělat. Rozhodně nespočívá ve finanční 
hodnotě dárků pod stromečkem, ale z urovnaných 
vztahů (Boha nevyjímaje). A to dá někdy také pěknou 
fušku. Nicméně stojí to za to.
Kdo dobře prožije čtyři týdny adventu, bude určitě 
schopnější prožít velikou a jedinečnou radost, jež do-
opravdy naplňuje lidská srdce. Vánoce nemusí být 
(jen) svátky tak, jak je známe. Mohou být něčím víc…
Přijměte proto mé pozvání nejen na tradiční adventní 
koncerty, setkání u rozsvěcení stromu na náměstí, či 
k vánoční půlnoční mši sv. (24. 12. v 22 hodin), ale  
i k onomu dobrému prožití adventu a následně Vánoc. 
Přeji pokojné, radostné a požehnané svátky.

P. Kamil Škoda

Zkusme podnikat!
To je název nového pro-
jektu spolufinancova-
ného ze strukturálních 
evropských fondů, do 
kterého se zapojila i běl-
ská škola. Projekt je zaměřen na zvýšení možnosti 
uplatnění absolventů SŠ a ZŠ prostřednictvím rozvoje 
jejich podnikatelských znalostí.
V rámci projektu budou vytvořeny 3 vzdělávací moduly 
se zaměřením na konkrétní podnikové činnosti, dále 
pak žákovský sešit, který bude návodem k založení kon-
krétního minipodniku s důrazem na praktické příklady. 
Vznikne i e-learningová forma vzdělávacího programu.
V měsíci říjnu až listopadu proběhne školení vybraných 
poradců z řad pedagogů a v období leden – červen 2015 
se uskuteční šest návštěv lektora u cílové skupiny žáků, 
tj. žáků 8. a 9. tříd. 
Žáci dvou nejvyšších ročníků naší školy si na tomto 
projektu odzkouší své podnikatelské záměry v simu-
lovaném tržním prostředí, rozvinou své invence i kre-
ativnost; úspěšnost svých minipodniků si pak ověří na 
veletrhu minipodniků.
Projekt je realizován z Operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost a jeho realizátorem je 
LAG Podralsko, z. s.

Mgr. Zdeňka Poláková, poradce projektu

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem – Exkurze do cukrovaru
V rámci projektu Cestou přírodovědných a technic-
kých oborů napříč Středočeským krajem, ve kterém 
spolupracuje naše škola se SPŠ v Mladé Boleslavi, vy-
jela 23. října 2014 skupina 30 žáků 8. a 9. ročníku na 
poznávací výjezd do Dobrovice. 
Cukrovar Dobrovice se nachází 7 km od Mladé Bole-
slavi, je jedním ze sedmi cukrovarů u nás v ČR a je též 
největší ve střední a východní Evropě. První zmínky 
o zdejší výrobě cukru sahají až ke konci 16. století. 
Oficiální a nepřetržitá výroba je datována k r. 1831. 
Zpracovatelská kapacita cukrové řepy činí 14 400 tun 
řepy za den.
Jedním z hlavních cílů cukrovaru je zajištění bezpeč-
nosti a požadované kvality vyráběných produktů. Cukr 
je zde vyráběn hlavně v těchto druzích: c. krystal, kru-
pice, moučka, kostky. Cukr kostkový byl roku 1843 

v Dobrovici vyroben jako první na světě. Nesmíme 
opomenout, že v r. 2006 tady byla zahájena výroba 
lihu, čímž se tento cukrovar stal prvním výrobcem 
obnovitelného zdroje energie – bioetanolu v ČR. Ani 
odpad z cukrové řepy nepřijde nazmar, je použit jako 
krmivo pro dobytek, např. pelety nebo řepné řízky,  
v poslední řadě také jako hnojivo.
Žáci technologii výroby cukru mohli spatřit na vlastní 
oči, cukrovar nám umožnil dvouhodinovou prohlídku 
provozu. V podzimních dnech právě probíhala řepná 

kampaň a výroba cukru jela na plné obrátky. Na závěr 
našeho výjezdu jsme navštívili muzeum dobrovického 
cukrovaru. Celou expozici jsme prošli s průvodkyní. Její 
výklad byl výborný, detailní, obsahoval ukázky na mapě 
i dobově celý vývoj. Viděli jsme také, jak se pracuje  
s cukrovou řepou v zahraničí.
Projekt je financován Evropským sociálním fondem 
(ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.

Ing. Zdeněk Galetka
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z KUltUrníHO Dění

Komorní sál MKZ

NaROzeNINy MéhO 
kaMaRáda 
Pátek 12. 12. v Komorním sále MKZ od 19.30
Divadelní představení souboru Homotronní neškvor 
je určeno všem, kdo si potřebují odpočinout od 
vánočního shonu. Komedie, která vám dokonale 
odvede myšlenky a k tématu Vánoc vás vrátí až na 
konci představení. 

Vstupné 60 Kč, v předprodeji 50 Kč. 
Rezervace na www.mkzbela.cz, 
předprodej v Knihovně V. Holana.

POhádkOVý BeTLéM
Liduščino divadlo, Praha 
Sobota 20. 12. od 15 hod. 
Andílek se vydá na zem, aby splnil tajný úkol. Chce 
chytit kouzelného kapříka. Jenže čert nikdy nespí  
a kapříka získá pro sebe. Andílek naštěstí zabloudí  
k tetce Lidušce, která má pro každého dobrou radu 
a pomůže andílkovi čertíka přelstít. 
Vstupné 30 Kč, rezervace na www.mkzbela.cz

Ve Výstavním sále MKZ do 7. 1. 2015
Letošní vánoční výstavou bychom vám rádi zachovali 
tu kouzelnou chvilku s dárky pod stromečkem.  
V prostorách MKZ na vás dýchne přímo Štědrý večer, 
kdy se děti konečně dočkají rozsvícení stromečku  
a vytoužených dárků. 

Ve Výstavním sále naleznete stavebnice, vojáčky, 
panenky i vláčky, jednoduše hračky, které kdysi 
rozzářily dětské oči a ještě dnes možná někoho potěší 
a přivolají vzpomínky na dětská léta. 
Otevírací doba: 1. – 18. 12. 2014 a 5. – 7. 1. 2015, 
po – čt od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod. 
 -SG-

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

Varhany bělského chrámu rozezní Vla-
dimír Jelínek, ředitel kůru pražského ka-
pucínského kostela sv. Josefa a varhaník 
pražského svatojakubského sboru. 
Doprovodí ho František Svejkovský, 
první trumpeti-
sta Hudby Hradní 
stráže ČR.
Průvodního slova 
a uměleckého 
přednesu z vlast-
ního díla se ujme 
herečka, dabérka 
a malířka Jarmila 
Švehlová.

V programu uslyšíte skladby Johanna 
Sebastiana Bacha, Georga Philippa Te-
lemanna, Antonína Dvořáka, Georga 
Friedricha Händela, Bohuslava Matěje 
Černohorského a Pavla Josefa Vejvanov-
ského.
Vstupné dobrovolné.

Pondělí: 8 – 13 hod.
hernička pro nejmenší děti

Středa: 8 – 13 hod.
hernička pro nejmenší děti 

Čtvrtek 
12.30 – 15 hod.
Šikulky – VV ateliér pro děti MŠ
15 – 17 hod.
Šikulky – VV ateliér pro děti zŠ
18.30 – 19.30 hod.
angličtina pro dospělé-pokročilí 

Pátek
8 – 13 hod.
hernička pro nejmenší děti

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

bližší informace na tel. čísle: 606 174 564

rODičOvsKÉ  CentrUM  
prOsineC 2014

KAŠTAN

Výstavní sál MKZ

Vánoční jarmareček 
Neděle 14. 12.
Od 10 do 16 hod. 
v parku na Masarykově náměstí

Setkávání, poslední inspirace, hudba, 
chutě, vůně…
Jako každý rok, i letos ožije park i v zim-
ním období stánkovým prodejem. Letos 
tu naleznete navíc stánek s předváděním 
lidových vánočních zvyků, litím olova  
a také odléváním cínových figurek. Ce-
lým dnem vás bude provázet skupina 
Řemdih.

CO NáM NOSIL JežíŠek aNeB kdO SI hRaJe, NezLOBí  Městská kulturní zařízení  
a Knihovnu Vladimíra Ho-
lana můžete v letošním roce 
navštívit naposledy v sobotu  

20. prosince při vánoční pohádce.  
Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce  
a znovu se těšíme na shledanou 1. 1. 2015, 
při novoročním ohňostroji. 
Běžný provoz bude zahájen 5. 1. 2015.

Svíčka pro Václava Havla
Stejně jako před-
cházející dva roky 
si společně připo-
meneme ve čtvrtek 
18. prosince úmrtí 
pana prezidenta 
Václava Havla před 
třemi lety. A stejně 
jako předcházející 
dva roky můžete  
i letos zapá-

lit svíčku jako vzpomínku na člověka, 
který pochyboval i chyboval, ale přesto, 
nebo právě proto zůstává morální auto-
ritou. Možná dnes více než kdy před tím. 
Vzpomeňte s námi na prezidenta, který 
jezdil po Hradě na koloběžce, nosil rolák 
a nekymácel se u korunovačních klenotů, 
na člověka, který věřil, že pravda a láska 
může zvítězit nad lží a nenávistí.
Na budově bělské Knihovny Vladimíra 
Holana v  tento den vznikne pietní 
místo, kde můžete vzpomenout na 
člověka pevných ideálů, křehkého 
ve svém člověčenství, chybujícího, 
možná i politicky naivního, ale o to 
opravdovějšího. Pane Havle, chybíte tu... 

-mkz-
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spOlečensKá rUbriKa

PODěKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala 

Vlastenecko-dobročinné obci baráčníků 
a Městskému úřadu za milou návštěvu a dárky 

k mým osmdesátým pátým narozeninám. 
Marie Hribová

VZPOMÍNKY
Dne 2. prosince uplyne rok, co nás opustila naše mi-
lovaná maminka a babička, paní Alena Kamlerová. 

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 3. prosince uplynulo již deset let, 
co nás navždy opustil náš drahý man-
žel a tatínek, pan Jaroslav Čadil. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomíná manželka se synem 
Robertem a dcery Jaroslava, Bohumila 

a Vlasta s rodinami. 

Dne 4. prosince uplyne již 5 let od úmrtí manžela, ta-
tínka, dědečka a pradědečka, pana Karla Poce. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte, prosíme s námi. 

Manželka, syn a dcera s rodinami,
 vnoučátka a pravnoučátka

Dne 5. prosince to bude již 25 let od úmrtí paní Boženy 
Švecové, bývalé zaměstnankyně školní jídelny.

Stále vzpomíná syn Stanislav s rodinou.

Dne 6. prosince tomu budou 4 roky, co nás navždy 
opustil pan Jaroslav Hartman, bývalý bělský starosta 
a fotbalový funkcionář. 

Stále vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Dne 11. prosince uplyne smutné  
30. výročí úmrtí paní Anny 
Štěpánkové. Stále vzpomínají a ni-
kdy nezapomenou manžel Zdeněk 
Štěpánek, děti Naďa a Zdeněk  
s rodinami.

UPLYNULO JIŽ 10 LET…
V době, kdy většina lidí očekává příchod Štědrého dne 
a dalších svátečních dnů, dne 21. prosince vzpomíná-
me již 10. smutné výročí úmrtí pana Mgr. Zdeňka 
Malátka. Děkujeme všem, kdo ho znali a kteří mu vě-
nují společně s námi v uvedený den alespoň krátkou, 
tichou vzpomínku.

S úctou a láskou stále vzpomínají synové a rodina.

Dne 23. prosince uplyne 2. rok od úmr-
tí mé manželky, naší maminky a ba-
bičky, paní Evy Vedejové. Kdo jste ji 
znali a měli rádi, vzpomeňte, prosím, 
s námi.

Vzpomínají manžel Ivan 
a děti s rodinami.

Dne 27. prosince tomu bude 10 let, co nás navždy 
opustila paní Eva Šípová.

 Za tichou vzpomínku děkuje 
rodina Dvořákova a Šípova.

Dne 30. prosince uplyne jeden rok od úmrtí pana 
Zdeňka Jirdáska. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte, prosím, s námi.

Stále vzpomíná bratr Miloš s rodinou.

Dne 30. prosince uplyne 19 let od úmrtí pana Josefa 
Najmana, řidiče ČSAD Bělá p. B., který by se letos 
dožil 84 let. Kdo jste ho znal a měl rád, vzpomeňte  
s námi.

Stále vzpomíná manželka a rodina Vovčákova, 
Najmanova a Adamova.

PŘÁNÍ
Hezké prožití svátků vánočních manželům 

Bartoňovým a všem milým a ochotným 
prodavačkám a také hodně zdraví a štěstí v novém 

roce přeje spokojená zákaznice Hana.

POZVÁNKA
Přijměte pozvání na 

adventní koncerty

Neděle 7. 12. – 17 hodin, Bělá pod 
Bezdězem, kostel Povýšení sv. kříže
Jarmila Švehlová – průvodní slovo  
a umělecký přednes, František Svejkov-
ský – trubka, Vladimír Jelínek – varhany
Čtvrtek 11. 12. – 17 hodin, 
Bezděz, kostel sv. Jiljí (v obci)
Koncert adventních a vánočních písní 
na fujary
Sobota 13. 12. – 16 hodin, Bělá pod 
Bezdězem, kostel Povýšení sv. kříže
Ondřej Mucha – varhany, Magdaléna 
Vlasáková – soprán
Neděle 14. 12. – 18 hodin, 
Čistá, kostel sv. Vavřince
Předvánoční koncert souboru Carillon
Pátek 19. 12. – 18 hodin, 
Bělá pod Bezdězem, kostel sv. Václava
Předvánoční koncert souboru Carillon
Neděle 21.12. – 18:30 
Bezděz, kostel sv. Jiljí (v obci)
Předvánoční koncert souboru Carillon

VZPOMÍNÁME NA P. JANA NEPOMuKA JIŘIŠTě
Dne 9. prosince uplyne již rok od 
náhlého odchodu velmi oblíbeného 
bělského kněze, P. Jana Nepomuka 
Jiřiště. Zanechal za sebou obrov-
ský kus práce ať už viditelné (např. 
opravený farní kostel Povýšení  
sv. Kříže), nebo té „neviditelné“ 

(duchovní i lidská podpora všem 
potřebným, kteří za svým pas-
týřem přijížděli zblízka i zdáli). 
Prožili jsme s ním krásných 13 let 
v bělské farnosti a nikdy na něho 
nezapomeneme. Jene Nepomuku, 
odpočívej v pokoji.

Věrní farníci

z KUltUrníHO Dění

MuZEuM V PROSINCI 2014
www.muzeumbela.cz, www.facebook.com/muzeumbela, muzeumbela@gmail.com 

Otto Tham, protektorátní velitel Bělé pod Bez-
dězem: přednáška Mgr. J. Juřeny
9. prosince 2014 od 17 hodin, vstupné 20 Kč
Osobnost Otto Thama, který v době 2. světové 
války působil jako vládní komisař v Bělé pod 
Bezdězem, je obklopena řadou mýtů a legend. 
Jeho životní osudy vám přiblíží přednáška Mgr. 
Jana Juřeny, která se uskuteční v úterý 9. prosince  
v Muzeu v Bělé p. B.

Mše svatá v zámecké kapli 
sv. Josefa
12. prosince 2014 od 16.30 hodin

Pravidelná mše svatá bude 

v zámecké kapli sv. Josefa sloužena v pátek  
12. prosince od 16.30 hodin.

„Jednou v roce…“
12. prosince 2014 od 17 hodin
Srdečně zveme všechny přátele, spolupracovníky 
a příznivce Muzea v Bělé p. B. na již pravidelné 
předvánoční setkání doprovázené nejen příjem-
nou atmosférou, ale také vánočními melodiemi 
či rekapitulací událostí roku 2014. Těšit se můžete 
také na muzejní antikvariát či praktickou ukázku 
tvorby ozdob a drobností ze šustí v podání Mgr. 
Ivany Sýkorové. Očekáváni budete již od 17 hodin, 
plánovaný program bude zahájen o hodinu později.

Těšíme se na vaši návštěvu a vítány budou i ukázky 
z vaší vánoční kuchyně.

Ačkoli je expozice našeho muzea v prosinci běžně 
uzavřena, můžete, po předchozí domluvě, navští-
vit tyto výstavy:
• „Uber plyn!“, Legendární angličáci, a nejen oni
• „Sláva tomu domu“, 
 Lidová architektura na Bělsku
• 1. světová válka

Muzeum v Bělé pod Bezdězem vám přeje příjemné 
prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2015.
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Betlémské světlo - akce junáckého střediska Svornost Bělá pod Bezdězem
Motto letošního ročníku Bet-
lémského světla se nese v du-
chu 14. kapitoly listu Říma-

nům: „Sdílení štěstí vám přinese pokoj.“ Tato 
pasáž vysvětluje, že život je mnohem víc než jídlo  
a pití a měli bychom se víc zaměřit na mír, spra-
vedlnost a radostné bytí. Radost ze života se 
může odrážet i ve společném pokrmu, což by 
mělo být letošním tématem.
Ten, jehož život je plný radosti, neublíží nikomu 
jinému. Člověk, který má radost z rozmanitosti, 
se těší také z rozmanitosti světových kultur.  
V místech, kde hlad je součástí každodenního 
života, přetrvává bolest a násilí. Jestliže máte 
dostatek jídla, že se o něj můžete podělit, mů-
žete posílit nejen tělesno, ale také poskytnout 
dostatek energie k upevnění míru.
Myšlenka předávání Betlémského světla vznikla 
v Rakousku jako součást charitativní akce. Pře-
dávání křehkého plamínku se díky skautským 
organizacím odtud rozšířilo do dalších zemí,  
a to nejen po celé Evropě. Poprvé plamínek při-
cestoval 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 ru-
kou českých skautů žijících v exilu k nám po-
prvé 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 se-
tkání skautů a skautek z celého světa – a již na 
podzim téhož roku začali připravovat českou 
verzi. Nosnou myšlenkou bylo a stále je ukázat 
členům skautských 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 rozne-
sou Betlémské světlo ve svém okolí sousedům, 
zjistí, kolik zajímavých lidí s různými životními 
příběhy kolem sebe mají.
Po roce se junáci v sobotu 13. 12. 2014 opět vy-
dají z Brna do Vídně převzít Betlémské světlo.
Následující sobotu, 20. 12. 2014, jej budou ve 
spolupráci s ostatními skauty 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 informa-
cemi na internetových stránkách www.betlem-
skesvetlo.cz. 
Junáci však světlo nerozvážejí jen vlakem, ale 
přinášejí ho zejména do kostelů, na náměstí 
měst, na radnice a přímo do domovů svých 
spoluobčanů. Zde se již mezi skauty zapojuje ve-
řejnost – občané z farních rad, ale i jednotlivci, 
kteří se chtějí zapojit do této akce. Mít doma 
Betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout 
po dlouhé cestě pro ně znamená stát se součástí 
nekonečného řetězu domovů propojených sym-
bolem naděje a duchovního poselství vánočních 
svátků. Stát se poslem pokoje, přinést toto světlo 
jako dar lidem ve svém okolí a zapojit se do velké 
rodiny lidí dobré vůle, to je pro některé lidi dnes 
velkým vánočním přáním a radostí.
kdy a kde si budete moci zapálit vlastní lucer-
ničku s Betlémským světlem:
neděle 21. 12.: 7.50–8, 9–9.15 přede mší sv.  
a po ní v kostele Povýšení sv. Kříže, 10.30–11.30 
u altánu na Masarykově náměstí;
středa 24. 12.: 9.45–10.10 a 12–12.15 u České 
brány před vánočním krmením zvířátek a po 
něm

O. S. Tajemství - Oddíl turistiky TPD

Čas adventu a Vánoc v TPD Bělá pod Bezdězem
Úterý 2. 12. Turistická beseda 

v Kulturním sále MKZ – Na kole z Kapského 
Města k jezeru Turkana. Dobrodruh a cestova-
tel J. Tajč. Od 18 hodin, vstupné 30 Kč.
Sobota 6. 12. Poslední výjezd aneb Prase do-
mácí, užitečné zvíře. Pěší trasa v oblasti Hrad-
čanských stěn, krátká zastávka v minizoo, 
posezení v hospůdce u Tří lip v Mařenicích. 
Možnost nákupu zabijačkových specialit. Křest 
a vydávání Zpravodaje TPD. Odjezd od kap-
ličky v 8.30.
Sobota 13. 12. připravují benátečtí turisté: zá-
jezd na adventní trhy, Norimberk.
Středa 24. 12. Vánoce v lese. Sraz v 9.30  

u České brány. Vánoční nadílka pro obyva-
tele lesa.
Čtvrtek 1. 1. 2015 Novoroční větrání hlav. Sraz 
v 9.30 u České brány. Trasa: Vazačka, Vrchbělá, 
základna TPD. S sebou: hlt červeného moku, 
hrneček, dobroty pro obyvatele lesa. Tradiční 
posezení u novoroční čočkovky na základně. 
Sbírka Světluška.
Sobota 3. 1. Bus zájezd: Od betlémů na Vysocku 
k nejvýše položenému majáku. Odj. z Bělé  
v 7.45, předpokládaná cena: 200-250 Kč.
Úterý 6. 1. Turistická Tříkrálová beseda  
s M. Cachem - Česká republika křížem krážem 
i rovně. Od 17 hodin, vstupné dobrovolné.

Pátek 9. 1. Schůze turistů na základně.
Sobota 24. 1. Tradiční jeskynní táborák v Bra-
niborce. Sraz před 9. hod na nádražíčku ve Sta-
rých Splavech. S sebou: dobrou náladu, dobré 
boty, hlt červeného moku, hrneček, buřty. Další 
podrobnosti v lednovém Zpravodaji.

Závěrem bych vám všem rád popřál příjemný 
advent, klidný čas Vánoc mezi těmi, které máte 
rádi, v klidu a ve zdraví a k cestě rokem 2015 
si popřejeme na některé naší akci, kam vás  
srdečně zveme.

Těšíme se na setkání. Horský vůdce

O. S. TAJEMSTVÍ 
zve srdečně všechny své členy na

Výroční členskou schůzi 
ve středu 17. 12. 2014 od 17 hodin

do prostoru nově vybudovaného 
Informačního centra na bělském 

zámku v přízemí jihozápadního křídla 
(pod muzeem). 

vstup druhými dveřmi z průjezdu pod 
věží. po ukončení oficiální části schůze 
proběhne prohlídka nového prostoru 
s přednáškou Josefa Müllera o dětské 

manufaktuře umístěné na bělském 
zámku v druhé polovině 18. století.

Za O. S. TAJEMSTVÍ 
Josef Müller, předseda

Pozvánka

Pěvecký sbor
Carillon

vás  srdečně zve na 
předvánoční koncert

... o Vánocích zpívám ...
 pátek 19. prosince 2014 

v 18 hodin
kostel sv. Václava v Tyršově ulici

Bělá pod Bezdězem

Vstupné dobrovolné

SK Bělá, 
oddíl házená, 

vás zve na 

Sobota 6. 12. 2014
dorost 

- od 13 hodin Liberec Handball
ženy 

- od 15 hodin Sokol Kobylisy 
Muži 

- od 17 hodin Liberec Handball
Franta Šindelář

prosincové zápasy 
do sportovní haly 
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Kompletní kancelář Jana Hradská

Masarykovo náměstí 148, Bělá pod Bezdězem
Tel. č.: 775 144 230, 

e-mail: kompletnikancelar@seznam.cz, 
www.kompletnikancelar.cz

Nabízíme kompletní zpracování účetnictví, 
daní, mezd pro FO, PO, založení s. r. o., 

vyřízení sídla firmy pro PO, 
komunikace s úřady.

BJB Masarykovo nám. 85 si Vás dovoluje pozvat na:

Vánoční dvoreček
14. prosince 2014 od 10 hodin

Program:

 Ruční výroba vánočních hvězdiček

 Lovení kapříků pro děti

 Výroba náušnic, vánočních přání

 Prodej vánočních dekorací a předmětů

 Tvořivé dílny pro nejmenší

 Grilování

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

společně krásný čas.

V závěru roku ve dnech 
29., 30., 31. prosince 2014 

a 2. ledna 2015 
bude Městský úřad uzavřen. 

Pokladna pro veřejnost bude přijímat 
platby od občanů naposledy v tomto roce 

ve středu 17. prosince. 
Znovu se otevře v pondělí 5. ledna 2015.

Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem 
příspěvková organizace

vás zvou na

akci mediálně podporují

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
2014VÁNOČNÍ JARMAREČEK

SKUPINA ŘEMDIH

NEDĚLE 14. PROSINCE

POULIČNÍ DIVADLO KRTEK

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
A ŽIVÝCH KAPRŮ

10 .00  -  16 .00 

POUŠTĚNÍ SKOŘÁPEK 

LIDOVÉ VÁNOČNÍ ZVYKY

LITÍ OLOVA
KRÁJENÍ JABLÍČEK

Odpověď na otevřený dopis generálnímu řediteli Českého rozhlasu naleznete na internetových stránkách MKZ.


