
z  Města  a  MěstsKÉHO  ÚŘaDU  -  ze  záKlaDní  šKOly  -  setKání 
rODáKů a není  Bělá  jaKO Bělá  -  ze  spOrtU a  spOlKOvÉ činnOsti 

KVĚTEN
5/2015

39. ročník

Ve Výstavním sále MKZ uvidíte 
„PŘÍRODA NEJEN MÁJOVÁ“ 

Výstava fotografií Petra Štoly
od 1. do 28. května 

Pátek 8. května
MŠE V KAPLI SV. JOSEFA na zámku 

od 18 hod.

Neděle 10. května
„TVOŘIVÉ DÍLNY

 aneb Tiskneme si obrázek“
IC s expozicemi na zámku od 13 hod.

Vstup volný

Úterý 12. května
EXPEDICE K2 – beseda 

s horolezcem P. Maškem 
v Komorním sále MKZ od 18 hod.

Vstupné dobrovolné

Sobota 16. května
„O Smolíčkovi“ 

Divadlo na cestě Liberec
v Komorním sále MKZ od 15 hod. 

Vstupné 30 Kč

Pátek 22. května
MŠE V KOSTELE SV. VÁCLAVA

od 18 hod.

Sobota 23. května
Máchovi v patách III. – Stadice

Registrace na tel.: 720 584 360, nebo 
na e-mailu:  turistibela@seznam.cz

Čtvrtek 28. května
MICHAL K SNÍDANI

Dárek ke Dni dětí od MKZ
v Sokolovně od 9 a od 10.30

5. – 6. června
SRAZ RODÁKŮ

a
SETKÁNÍ „NENÍ BĚLÁ JAKO BĚLÁ“

jak ten čas letí, už tu máme květen, mě-
síc lásky. Květen je ale i  měsícem, kdy 
všechno kvete a  naplno se již rozjely 
práce v  zahradách a  na  všem, co je ně-
jak spojené s přírodou. Nejde jen o tráv-
níky, ale začala již i oprava břehu rybníka 
Slon, připravuje se k provozu koupaliště. 
Opravují se lavičky, různé dětské herní 
prvky a vůbec vybavení města. Zkrátka 
dělá se co nejvíce pro přírodu a co nej-
příjemnější pobyt v přírodě, i když je to 
třeba jen park mezi domy.
Co do  přírody však rozhodně nepatří, 
je odpad. Odpad patří do  popelnice. 
Na tom se asi shodneme. To je odpověd-
nost nás všech. Samozřejmě, sběr od-
padu stojí nemalé prostředky. Velmi ale 
záleží, jak se s  odpadem naloží, zda se 
odveze na skládku, nebo zda se zpracuje 
k dalšímu použití. Z PET lahví se dá na-

příklad vyrobit flísová bunda.
Na to, abychom ho mohli využít, je třeba 
odpad co nejlépe roztřídit. Ať už odlo-
žením do barevných kontejnerů rozmís-
těných po  městě, nebo do  kontejnerů 
umístěných ve sběrném dvoře.
Pokud se povede vytřídit co nejvíce od-
padu, může úspora za  město jít do  sta-
tisíců korun, které je možné využít 
na  něco jiného, pro obyvatele Bělé uži-
tečnějšího nebo příjemnějšího. Ať už je 
to oprava více chodníků nebo příprava 
akcí, jako je Není Bělá jako Bělá či Běl-
ského balónového hemžení, které se při-
pravuje na červen.
Takže vážení spoluobčané, užívejte si 
jara, třiďte odpad, bavte se a  vůbec se 
mějte fajn.

Ing. Milan Lomoz, starosta

VÁžENÍ SPOLuOBČANÉ,
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Vážené dámy, 
vážení pánové, 
příznivci ba-
blónového lé-
tání, po  roční 

přestávce opět připravujeme ve  spolu-
práci s  Městem Bělá pod Bezdězem již  
13. ročník Bělského balónového hemžení.
V  období od  18. do  21. 6. 2015 bude 
na nebi v okolí Bělé pod Bezdězem k vidění 
na dvě desítky horkovzdušných balónů.
Pro zájemce o  balónové létání také 
připravujeme doprovodný program 
i  oblíbenou, sběratelsky velmi ceněnou, 
balónovou poštu. Sběrným místem 
balónové pošty bude v době od 1. 4. 2015 
až do  začátku akce lékárna Meduňka 
v  Máchově ulici 499 (vedle zdravotního 
střediska) a ve vestibulu MÚ. 
Letový program Bělského balónového 
hemžení:

Čtvrtek 18. 6. večerní let v 19 hod. 
Pátek 19. 6. ranní let v 6 hod., večerní v 19 hod.
Sobota 20.6. raní let v 6 hod., večerní 19 hod.
NOČNÍ OHNIVÁ SHOW OD 22 hod.
Neděle 21.6. ranní let v 6 hod

Starty horkovzdušných balónů se 
uskuteční ze hřiště U  háječku a  z  areálu 
Motorlandu v Bělé pod Bezdězem. Vlivem 
nepříznivých meteorologich podmínek 
mohou být některé lety zrušeny.
Přejte si spolu s  námi, aby i  počasí stálo 
na  straně balonářů, a  všichni si tak 
z „Hemžení“ mohli odvézt ty nejkrásnější 
zážitky.

Na setkání u balónů se těší 
Balloon Club Bílá Hlína

z Města a MěstsKÉHO ÚŘaDU 
Z jednání 

rady města 

Bělská vteřina
Rada města odsouhlasila  pořádání XVI. 
ročníku časovky jednotlivců „Bělská vteřina“ 
na silnici III/27235 od koupaliště v Bělé pod 
Bezdězem do Kuřívod a zpět dne 8. 5. 2015 
v době od 10 do 16 hod. 

Sáňkařské návrší
Rada města odsouhlasila změnu stavby 
před jejím dokončením „Sáňkařské návrší 
– doplněk sportovně-rekreačního areálu 
Vrchbělá“ povolené odborem výstavby 
a ÚP Městského úřadu Bělá pod Bezdězem 
dne 7. 6. 2012 spočívající v  prodloužení 
termínu dokončení stavby do 31. 12. 2016. 

    Hospodaření základní školy v r. 2014
Rada města schválila účetní uzávěrku Základní 
školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková 
organizace za  rok 2014. Současně schválila 
hospodářský výsledek základní školy v hlavní 
a  doplňkové činnosti za  rok 2014 ve  výši 
417  515,75 Kč. Rada města také schválila 

rozdělení hospodářského výsledku základní 
školy do  fondů dle zákona číslo 250/2000 
Sb.: fond odměn 83 503,00 Kč, rezervní fond 
334 012,75 Kč. 

Hospodaření společnosti Lesy Bělá pod 
Bezdězem v r. 2014

Rada města při výkonu funkce Valné hromady 
společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s. r. o., 
schválila zprávu o hospodaření společnosti 
Lesy Bělá pod Bezdězem, s. r. o., za rok 2014 
v předloženém znění a dosažený zisk ve výši 
3582,48 Kč. Rada města současně schválila 
rozdělení zisku společnosti Lesy Bělá pod 
Bezdězem, s. r. o., za rok 2014 v celkové výši 
3582,48 Kč takto:  

rezervní fond  179,12 Kč;
fond odměn   2000,00 Kč;
nerozdělený zisk  1403,36 Kč;

Rada města také schválila finanční plán 
společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s. r. o., 
na rok 2015 v předloženém znění.

Oprava břehu rybníka Slon
Rada města Bělá 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 „Bělá pod 
Bezdězem, oprava břehu rybníka Slon – malá 
nádrž“ je nabídka uchazeče STAVOTRANS, 
s. r. o., Víta Nejedlého 919, 295 01 Mnichovo 
Hradiště, IČ: 26160781, s nabídkovou cenou 

DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ HASIČŮ

Hasičský záchranný sbor 
Sředočeského kraje, stanice Bělá 
pod Bezdězem, a  jednotka Požární  
ochrany Sboru dobrovolných hasičů 
Bělá pod Bezdězem si vás dovolují 
pozvat dne 8. 5. 2015 od 8 do 12 hodin 
na  „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ 
na  stanici HZS Bělá pod Bezdězem 
při příležitosti oslav sv. Floriána –  
patrona hasičů.

ve výši 290.673,- Kč bez DPH. 

Rozpočtové opatření č. 1/2015
Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření č. 1/2015 – příjmová 
část rozpočtu se navyšuje o 7 748.765,72 Kč 
na 83 360.565,72 Kč, výdajová část rozpočtu se 
navyšuje o 161.482,51 Kč na 90 143.042,51 Kč. 
Financování z  vlastních zdrojů se snižuje  
o 7 587.283,21 Kč.

Žádosti o dotace
Rada města schválila podání žádosti o dotaci 
na  projekt „Nákup použitého dopravního 
zásahového vozu pro potřeby Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů města Bělá pod 
Bezdězem“ z Programu 2015 pro poskytování 
dotací z  rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu podpory dobrovolných 
hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování 
projektu v  minimální výši 5 % z  celkových 
uznatelných nákladů projektu.
Rada města schválila podání žádosti o dotaci 
na  projekt „Obnova povrchu sportovního 
multifunkčního hřiště v areálu ZŠ Bělá pod 
Bezdězem“ z Programu 2015 pro poskytování 
dotací z  rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu rozvoje obcí a  měst 
a  závazek spolufinancování projektu dle 
podmínek nastavených v  žádosti o  dotaci, 
minimálně však ve  výši 5 % z  celkových 
uznatelných nákladů projektu.

Z. Krenický

BALONY OPĚT NAD BĚLOu Mělnická III

Scapino pro Běláky

Rekonstrukce Mělnické úspěšně 
pokračuje dle plánu. Stávající omezení 
na  křižovatce Tyršova – Kuřívodská 
potrvají do poloviny května. V tu dobu 
bude základní vrstva na  této křižovatce 
hotova a doprava se přesune do druhého 
pruhu. Od  poloviny května do  začátku 
července se bude možné autem dostat 
ke sportovní hale pouze přes ulici Velen-
ského. Pro pěší bude cesta po Tyršově ul-
ici upravena pomocí dočasných můstků. 
Jinak budou pokračovat práce i na zbylé 
části opravované silnice.

Ing. M. Lomoz

Město Bělá pod Bezdězem připravilo 
zajímavou nabídku pro všechny mi-
lovníky divadla. Od  úterý 5. května si 
můžete v  Infocentru na  zámku zakou-
pit vstupenku na  představení Měst-
ského divadla Mladá Boleslav - SCAPI-
NOVA ŠIBALSTVÍ, které bude uvedeno  
26. 6. 2015 na  hradě Kost. Navíc si se 
vstupenkou zajistíte sedadlo v autobuse, 
který vás doveze pod hrad  a zpět domů.  
Vstupné 350,- Kč.



3

Dění ve Městě

Bělský bazárek dětského zboží

Posviťme si na rostliny

Máte malé děti, které vám rychle rostou 
a doma se vám kupí malé oblečení? Nebo 
pro své děti sháníte ne úplně nové, ale 
i tak stále pěkné kousky do jejich šatníku? 
Mají plný pokojíček hraček, se kterými si 
už nehrají, a  potřebují uvolnit místo pro 
nové?
Využijte náš bazárek s  dětským zbožím. 
Nabízíme vám možnost prodat oblečení či 
hračky individuálně a za vámi stanovené 
ceny. Tento bazárek má za cíl být místem, 
kde najdete nejen věci pro své děti, ale 
zároveň místem, kde se sejdou maminky 
nebo i  tatínkové a  stráví příjemné od-
poledne.

Prodávající maminky často usoudí, že 
některé věci už pro ně nemají žádný 

užitek, přesto to nejsou věci roztrhané 
či nijak výrazně poničené a  je jim líto je 
vyhodit. Proto nabízíme možnost sbírky 
těchto věcí, které poté předáváme tam, 

kde je rádi dál upotřebí, například koje-
necký ústav v Mladé Boleslavi.
Dne 9. 2. 2015 již jeden takový bazárek 
úspěšně proběhl a bude se pravidelně opa-
kovat.
Proto bychom vás chtěli pozvat na  další, 
který se bude konat v  neděli 17. 5. 2015 
od 14 hodin v prostorách jídelny základní 
školy v  Máchově ulici. Tímto zároveň 
děkujeme městu a základní škole, že nám 
v konání bazárku vyšly maximálně vstříc.
Bližší informace o konání a podmínkách 
na telefonu: +420 774 957 392.
Těšíme se na vás.

L. Vernerová

Exkurze do Zahrady DDM 

Ve  čtvrtek 12. března navštívily naše 
šesté třídy Zahradu Ekocentrum 
Domu dětí a  mládeže v  Mladé Bole-
slavi, aby se podívaly na dva programy 
nazvané Mikroskopování a  Kam se 
zraněným zvířetem.
V  tom druhém programu jsme zjis-
tili, co zvířata v naší přírodě ohrožuje 
a  čím bychom jim mohli pomoci. 
Poté jsme si ve  skupinách zkusili co 
nejlepším způsobem vyřešit smyšlené 
situace různých zvířat a  předvedli 
jsme svoje řešení spolužákům pomocí 
pantomimy.
Při Mikroskopování jsme byli poučeni 
o  výrobě mikroskopických preparátů, 
které jsme si vzápětí sami připravili 
z pokožky, z cibule a ze senného nálevu, 
ve  kterém jsme mohli sledovat živé 
prvoky. Viděli jsme také vzorek lid-
ské krve pod mikroskopem. Oba pro-
gramy byly velmi zajímavé a  všichni 
jsme se určitě něčemu přiučili.

Nela Cankařová, VI. B

Projekt „Rostliny se červenají“ se žákům 
natolik zalíbil, že jsme na  něj navázali 
další badatelskou hodinou, tentokrát byla 
na téma „Posviťme si na rostliny“.
I  v  tomto projektu jsme začali prací 
s  motivačním textem, pohádkou 
o  Měsíčníkovi a  Slunečníkovi. Žáci měli 
pomoci Měsíčníkovi zjistit, proč jeho ros-
tlina nevypadá jako ta Slunečníkova a jak 
vlastně rostlina po  pobytu u  Měsíčníka 
bude vypadat. Ve skupinkách si žáci určili 
výzkumnou otázku a  hypotézu a  navrhli 
pokus. Dvě stejné rostliny, v  našem 
případě hyacinty, umístili na dvě rozdílná 
místa – jednu na okenní parapet a druhou 
do  tmy ve  skříni. Během následujícího 
týdne měli každý den zkontrolovat  
a  zapsat stav rostliny na  okenním para-
petu, zatímco rostlinu ve skříni po celou 
dobu neviděli. 
Po  týdnu následovala závěrečná hodina, 
která přinesla velké překvapení. Naprosto 
proti očekávání žáků byla Měsíčníkova 
rostlina vyšší než Slunečníkova, a dokonce 
začínala kvést, ale byla vybledlá. 

Žáky to udivilo i  nadchlo, opět rostlinu 
přeměřili a zakreslili a získané informace 
použili v  závěrečné prezentaci. Sami si 

na  vlastní kůži vyzkoušeli, že i  mýlit se 
může přinést něco dobrého – opravit si 
svůj názor a  dozvědět se něco nového, 
praktického. Tato práce se žákům velmi  
líbila, a proto na ni navázali ještě na hodině 
výtvarné výchovy, kde znovu kres-
lili rostlinu hyacintu. V  dohledné době  
chceme navázat BOV s  názvem „Jedna, 
dvě, kytka jde“, kde si žáci prozkou-
mají rozdílné vlastnosti jednoděložných 
a dvouděložných rostlin.

Ing. Pavlína Cankařová

Pejřaváci uklízeli okolo Březinky
Březiňákům není lhostejné, v jakém 
prostředí žijí, a  proto se v  sobotu 
28. března sešli všichni, kteří chtěli 
a  mohli přiložit ruku k  dílu. Akci 
pořádalo místní Občanské sdružení 
Pejřavák. Cílem bylo uklidit odpadky 
v  příkopech u  silnic do  Březinky 
a okolo cesty k vodárně.

Navzdory chladnému počasí a  sil-
nému větru se zapojilo více než dva-
cet účastníků včetně dětí. Společně 
posbírali odpadky u  silnic na  Ka-
tusice, Plužnou a  Březovice a  poté 
i  u  cesty na  důl k  vodárně, která byla 
největším oříškem, neboť sloužila – a pro 

některé obyvatele nejspíše stále ještě slouží 
– jako černá skládka. Nasbíraný odpad 

byl podle druhu roztříděn do  pytlů 
a odvezen na sběrné místo. Odměnou 
pro všechny byl nejen dobrý pocit 
z  odvedené práce, ale i  zasloužený 
společný oběd, který Pejřaváci pro 
všechny pomocníky přichystali. 
Protože v  projíždějících autech stále 
jezdí dost „čuníků“, plánují Pejřaváci 
opakovat tuto akci každý rok. Doufej- 
me, že příště s ještě větší účastí.

Občanské sdružení Pejřavák děkuje 
všem zúčastněným za pomoc a  také 
městu Bělá pod Bezdězem za dodání 

pytlů a odvoz nasbíraných odpadků.
Pejřavák
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z KUltUrníHO Dění

Setkání rodáků a Bělých

První zastávkou Legiovlaku bude Mladá Boleslav

Po pěti letech se v našem 
městě opět sejdou 
všichni dobří rodáci. 
Ano, čeká nás v pořadí již 
4. setkání rodáků a přátel 

Bělé pod Bezdězem. Kromě této mimořádné 
akce i  letos opakujeme netradiční setkání 
měst a obcí nesoucí název Bělá. Datum obou 
akcí je stanoveno na  stejný termín – první 
červnový víkend 5. – 7. 6. 2015.
Pátek, který bude především ve  znamení 
příchodů a příjezdů, bude ozdoben od 17 ho-
din slavnostním zahájením setkání rodáků 
v  kostele Povýšení svatého Kříže doplněné 
koncertem paní Olgy Procházkové, členky 

opery Opavského národního divadla. Na var-
hany ji doprovodí František Šmíd.
Všechny, kdo využijí této mimořádné 
příležitosti, přivítá starosta města Milan Lo-
moz, místostarostka Jitka Tošovská, ředitel 
MKZ Petr Matoušek a administrátor bělské 
farnosti Kamil Škoda. 
Sobotní program zahájíme společně ve  14 
hod ve Výstavním sále MKZ vernisáží výstavy 
bělské výtvarnice Světlany Žalmánkové. 
Od  15 hod na  Masarykově náměstí (při 
nepřízni počasí ve  sportovní hale) během 
komponovaného pořadu oceníme zasloužilé 
rodáky Křišťálovou pečetí a  zároveň se 
představí města a obce nesoucí název Bělá – 

jednak nástupem guvernérů a přednesením 
výročních zpráv o  svém resortu, jednak 
bude uspořádána soutěž mezi jednotlivými 
Bělými, a to v oboru kulinářském. Aby toho 
nebylo málo, každá z Bělých, které přibydou 
do  našeho hlavního města souostroví, vy-
bere ze svého středu trojice, jež oznámkují 
restaurační zařízení ve  městě, a  to, které se 
umístí v  čele „stravovacího pelotonu“, bude 
taktéž oceněno zvláštní cenou souostroví.
Podrobný program přijde do všech schránek 
na konci května, bude plakátován a najdete 
ho i na webových stránkách města a MKZ.
Těšíme se na všechny dobré Běláky.

Petr Matoušek

U příležitosti 100. výročí boje českosloven-
ských legií za samostatný stát zahájila Čes-
koslovenská obec legionářská v  loňském 
roce dlouho připravovaný projekt LEGIE 
100, který je realizován za podpory Minis-
terstva obrany ČR a celé řady dalších insti-
tucí, obcí a spolků. Úkolem projektu je na-
vrátit do povědomí české veřejnosti odkaz 
zakladatelů našeho moderního státu.
Nejvýznamnějším počinem v  rámci pro-
jektu je Legiovlak, který přijede na hlavní 
nádraží v  Mladé Boleslavi ve  středu  
20. května v  10 hodin a  přístupný bude 
zdarma zájemcům o  vojenskou historii 
každý den až do úterý 26. května. Ve všední 
dny od 8 do 18 a o víkendu od 9 do 19 ho-
din. Mladá Boleslav tak bude po Praze vů-

Tvořivé dílny aneb Tiskneme si obrázek

Neděle 10. 5. 2015
od 13 – 16 hod. 

Víte, jak se ručně tisknou obrázky? Ne? 
Nevadí. Přijďte v  neděli 10. 5. 2015 
do  Informačního centra s  expozicemi 
na  zámku a  my vám ukážeme, jak se 
dříve tisklo. Tisk obrázků si budete moci 
sami vyzkoušet a vytištěné obrázky pak 
děti mohou věnovat maminkám k jejich 
nedělnímu svátku. 
Ochrannou ruku nad těmito dílničkami 
budou držet zkušení odborníci, manželé 
Oldřich a Veronika Jelenovi.    
   

 Zaměstnanci IC s expozicemi na zámku

INFORMAČNÍ CENTRuM 
NA ZÁMKu S EXPOZICEMI DÁREK DĚTEM VÝSTAVNÍ SÁL MKZ

Dětský den se 
blíží a  spolu s  ním 
také již skoro tra-
diční dárek dětem 
od  Městských kul-
turních zařízení. Mi-
chala Nesvadbu jste  
v  Sokolovně viděli 
v  roce 2013, a  pro-
tože se představení  
setkalo s  velkým dětským nadšením,  
opakovali jsme je i  v  následujícím 
roce a  těšit se můžete i  letos, tentokrát  
na pořad „Michal k snídani“. 
Představení je zdarma pro školy, 
školky i  maminky s  dětmi předškol-
ními. Zveme vás tedy 28. května,  
od 9 a od 10.30 hod., do Sokolovny.

„ N Ě Ž N É  P O H L E D Y “ 
V ý s t a v a  o b r a z ů  S v ě t l a n y  
Ž a l m á n k o v é

Tentokrát bude 
stěny našich výstav-
ních prostor zdobit 
úplně nová kolek- 
ce obrazů, kterou ma-
lířka vytvořila přímo 
k  příležitosti červno-
vého setkání rodáků 
a  přátel města Bělá 
pod Bezdězem. Te-
maticky se v ní věnuje pohledům očí, stud-
nicím do našich duší. 
Zveme vás na  slavnostní zahájení v  so-
botu 6. 6. od 14 hod. ve Výstavním sále.

bec prvním městem, kam Legiovlak zavítá 
při své několikaleté cestě Českou republikou. 
Legiovlak se skládá z 11 zrekonstruovaných 
vagonů, které představují vojenský ešalon. 
Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů 
přepravili v  letech 1918–1920 napříč Rus-
kem po Transsibiřské magistrále a průjezd si 
často museli vynutit bojem s bolševiky. Legi-
ovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, 
zdravotního, štábního, obrněného, krejčov-
ského, prodejního, kovářského (zrekonstru-
ován na  Slovensku), ubytovacího a  dvou 
plošinových vozů. Ve  všech vozech bude 
na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vy-
bavení, legionáři v  dobových stejnokrojích, 
ale také originální exponáty a několik stovek 
fotografií na panelech mapujících historii čs. 
legií. Boleslavské hlavní nádraží jako takové 
v těchto dnech ožije i dalším doprovodným 
programem.
Při loňském představení prvních sedmi 
vozů na  nákladovém nádraží Žižkov  

v Praze vyhledalo Legiovlak více než 18 000 
návštěvníků za necelé tři týdny. Cílem Le-
giovlaku je zaujmout především nejmladší 
generaci, a proto byly na Mladoboleslavsku 
– Bělou pod Bezdězem nevyjímaje – oslo-
veny školy, které mohou exkurze svých tříd 
nahlašovat na adrese: skoly@legiovlak.cz
Aktuální informace o  Legiovlaku mo-
hou čtenáři bělského zpravodaje nalézt 
na stránce: www.legiovlak.cz.

Jiří Filip

KNIHOVNA VLADIMÍRA 
HOLANA 

Rozšířená otevírací doba
Od  května 2015 můžete knihovnu 
navštívit kromě běžné otevírací doby 
i v pátek odpoledne, od 12 do 16 hod.
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z KUltUrníHO Dění

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  
Květen 2015

KAŠTAN

MuZEuM PODBEZDĚZÍ V KVĚTNu 2015

NOC KOSTELŮ

Muzeum Podbezdězí je v květnu 2015 otevřeno 
pro veřejnost denně mimo pondělí, v době od 9 
do 16 hodin.
Můžete navštívit tyto výstavy a zúčastnit se 
těchto doprovodných programů:

1. SVĚTOVá VáLkA
Dlouhodobá výstava věnovaná zajímavým sou-
vislostem jednoho z největších válečných kon-
fliktů 20. století. 

„SLáVA TOMU DOMU“  
Lidová architektura 
na Bělsku
Dlouhodobá výstava věno-
vaná problematice roubené 
lidové architektury v našem 
kraji. 

„UBER PLYN!“ 
 Legendární angličáci, a nejen oni
Sbírka automobilo-
vých modelů svě-
toznámé značky 
Matchbox, kterou 
Muzeu Podbezdězí 
zapůjčil pan Antonín 
Maciolek. 

ČERVENÝ kŘÍŽ V 1. SVĚTOVÉ VáLCE
24. dubna – 15. července
Historie ošetřování raněných v  době jed-
noho z  největších lidských konfliktů. Vý-
stava vznikla ve spolupráci s Muzeem T. G. 
M. Rakovník a Klubem historie Červeného 
kříže, MS ČČK Lány. Spoluautorem výstavy 
je Milan Šiler.

MAREk HEIN: SkLO
30. dubna – 27. května
Vernisáž 30. dubna  v 17 hodin
Vý s t a v a  p r a c í 
mladého pražského 
výtvarníka Marka 
Heina, který se věnuje 
zejména tvorbě uži-
tého designu a veřej-
ným performancím.

PŘEDSTAVENÍ NOVĚ kONCIPO-
VANÉ STáLÉ ExPOZICE MUZEA POD-
BEZDĚZÍ
14. května 2015 od 17 hodin
V letošním roce začalo Muzeum Podbezdězí 
realizovat nově koncipovanou stálou expozici, 
kterou chce všem návštěvníkům co nejlépe 

přiblížit kulturně historickou tradici našeho 
kraje. Tuto moderně pojatou koncepci doku-
mentace a prezentace regionální historie vám 
hlouběji přiblížíme ve čtvrtek 14. května 2015 
od 17 hodin.

MUZEjNÍ kAVáRNA: 
květnové události roku 1945 v Bělé p. B.
21. května 2015 od 17 hodin
Přijďte si spolu 
s námi připomenout 
70. výročí konce 2. 
světové války a poo-
hlédnout se za  tím, 
jak tuto překotnou 
dobu prožívala Bělá pod Bezdězem. Kromě 
dobových fotografických snímků se zastavíme 
také nad vzpomínkami přímého účastníka 
tohoto revolučního dění, učitele Bohumila 
Dejmka, který nám zanechal podrobný popis 
průběhu května 1945 v Bělé p. B.

Kontakt:
Muzeum Podbezdězí, Zámek 1 (1. patro), 
Bělá p. B.
tel.: 326 701 618, www.muzeumbela.cz  
www.facebook.com/muzeumbela 

O SMOLÍČKOVI 
Sobota16. května od 15 hod. 
v Komorním sále MKZ 

Nestárnoucí vyprá- 
vění o  neposluš-
ném klukovi, tr-
pělivém jelenovi 
se zlatými pa-
rohy a  zlých je-
zinkách. Hraje 
pro vaše děti i  pro vás Divadlo na  cestě, 
Liberec. 

Tak jako v  minulých letech, i  letos 
se na  konci května otevřou kostely 
mnohých farností, aby přivítaly větší 
či menší zástupy lidí, kteří přijmou 
pozvání na  NOC KOSTELŮ. Stane 
se tak i  v  našem městě. Kostely bu-
dou otevřeny podle zveřejněných 
časových harmonogramů. Budete mít 
příležitost, jak v  tichu noci (večera) 
prožít bohoslužbu, na kterou byste jinak 
třeba nešli, jak si prohlédnout opravdu 
překrásný chrám, jak zažít právě ono 
ztišení a nebo naopak přijít na krátkou 
přednášku týkající se vzácných kostel-
ních věcí. V  každém kostele též zazní 
varhany. Ve  farním kostele dokonce 
zahrajeme na  dvoje varhany současně  
– což je opravdová rarita. Svými hlasy 
Noc kostelů obohatí malý místní farní 
sbor. I z  jejich úst uslyšíme letošní bib-
lické motto této Noci: „Žádná tma pro 

tebe není temná: NOC  jako den svítí, 
temnota je jako světlo.“ Rád bych vás 
tímto srdečně pozval na  celý program. 
Samozřejmě je možné přijít jen na část, 
podle toho, jak budete chtít prožít večer. 
Těším se na  vás při Noci kostelů, která 
se uskuteční v pátek dne 29. května. 

Program Noci kostelů 29. května
kostel Povýšení sv. kříže
18.00 mše svatá; 18.45 hlas zvonů; 18.50 
přivítání s  letošním tématem Noci 
kostelů; 
19.05 historická prohlídka; 19.15 výstava 
vzácných monstrancí farností s  výkla-
dem; 
19.30 přestávka k  občerstvení (setkání 
s knězem); 19.50 varhanní zastavení – im-
provizace; hra na dvoje varhany současně; 
20.10 odchod do  klášterního kostela sv. 
Václava; 22.00 tichý kostel při svíčkách, 

EXPEDICE „K2“
Úterý 12. května od 18 hod.
Beseda s horolezcem Petrem Maškem

V Komorním sále 
MKZ se setkáte 
s  účastníkem de-
víti horolezeckých 
expedic, při kte-
rých byly všechny 
vrcholy dosaženy bez použití umělého kys-
líku a výškových nosičů. 
Vstupné je dobrovolné. 

závěrečné evangelium.
kostel sv. Václava
20.30 historická prohlídka; 20.35 přednes 
úryvků z Bible doprovázené zpěvem du-
chovních písní i  varhanní improvizací; 
21.05 odchod do zámecké kaple
Zámecká kaple sv. josefa
21.15 modlitba za  město a  zpěv 
křesťanských písní s kytarou

P. Kamil ŠKODA
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spOlečensKá rUBriKa

Vzpomínky
Dne 10. 4. 2015 jsme si připomněli nedožité 87. 
narozeniny pana Františka Kopčana. S  láskou 
vzpomínají manželka a synové s rodinami. 

„Kdo žije v našich srdcích, ten nezemřel“
Smutný pro nás zůstane 11. květen, kdy uply-
ne 16 let od  úmrtí našeho drahého manžela, ta-
tínka a  dědečka, pana Josefa Nováka z  Bělé pod 
Bezdězem. Vzpomínají manželka, děti s rodinami 
a švagrová Marie. 

Dne 11. 5. 2015 tomu bude již deset let, co navždy 
odešel manžel, tatínek, dědeček a  pradědeček, 
Karel Štejfa. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 
mu, prosím tichou, vzpomínku. 
Děkuje vám manželka a děti s rodinami. 

Dne 19. 5. 2015 tomu bude 8 let, co 
nás navždy opustil pan Josef Pelc. 
S bolestí v srdci vzpomíná manželka 
s rodinou.

Poděkování

Gratulace

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy roz-
loučit a uctili památku naší milované man-
želky a maminky, paní Věry Drašnarové.

Manžel a děti s rodinami

Děkuji Svazu zdravotně postižených a všem 
mým přátelům za  milé gratulace a  dárky  
k narozeninám.                  

 Jana Vodseďálková

Srdečně děkuji vedení města za  projevené 
blahopřání a  věcné dary k  mému životní-
mu jubileu. Za totéž upřímně děkuji členům 
Klubu důchodců ŠKODA-AUTO.

Květa Vrbová

Děkuji touto cestou Městskému úřadu 
v Bělé za krásný dárek, velmi milou návště-
vu a srdečné blahopřání k mému životnímu 
jubileu.

 Ludmila Lauermanová

Dne 6. 5. 2015 oslaví pan Josef Beer své 87. 
narozeniny. Moc zdravíčka, štěstíčka, spo-
kojenosti a  pohody mu z  celého srdce přeje 
manželka Hana a dcera Kateřina.

Dne 25. 5. 2015 bude moje ma-
minka, paní Marie Štolová 
z  Valdštýnské ulice slavit 99. 
narozeniny. Chtěli bychom jí 
prostřednictvím tohoto časopi-

su poděkovat za  lásku, kterou nám věnuje, 
a popřát jí hodně zdraví a  elánu do dalších 
let. Zároveň chceme poděkovat báječným ob-
čanům města Bělá pod Bezdězem (zejména 
pí Emilii Krejbichové) za péči a pomoc, kte-
rou mamince poskytují.
 

Rodiny Štolova, Němcova (Praha) 
a Kelberova (Gaibach-Volkach)

PAMÁTKA NA JANA NEPOMuKA JIŘIŠTĚ

JEZDECKÉ ZÁVODY V BĚLÉ

Dne 16. května se ve  farním kostele Po-
výšení sv. Kříže uskuteční vzpomínková 
slavnost na  počest předčasně zesnu-
lého bělského kněze P.  Jana Nepomuka 
Jiřiště. V  16 hodin začne mše svatá ze 
svátku sv. Jana Nepomuckého, kte-
rou bude sloužit současný bělský kněz,  
P. Kamil Škoda.
Po mši bude v 16.45 před kostelem akce 
zahájena krátkým doprovodným slovem 
a následně bude v předsíni chrámu slav-
nostně odhalena pamětní deska upomí-

nající na život a působení P. Jiřiště v Bělé 
pod Bezdězem. Slavnostní odhalení hu-
debně doprovodí blízký přítel zesnu-
lého pana faráře Jiří J. N. Svoboda, který 
zahraje na  varhany. Během slavnosti si 
případní zájemci mohou prohlédnout 
interiér kostela. Bude zajištěno malé ob-
čerstvení.
Všichni jste srdečně zváni.

Jan Sýkora
Mgr. Monika Šeráková Kipeťová

Jezdecký klub Vacek všechny srdečně 
zve na  jezdecké závody, které se konají 
ve dnech 2. a 3. května v areálu Páterov 
Bělá pod Bezdězem. Začátek soutěží je  
v 8 hodin a probíhají po celý den.

Na vaši návštěvu se těší JK Vacek.

Oddíl turistiky TPD

Zveme vás: 
Sobota 2. 5.  
Májový výstup na Ralsko 
doprava vlastní; sraz v 9 hod. - Vranov 
Výstup na Ralsko – pro náročné; Vranovské 
skály, Juliina vyhlídka – pro pohodáře. Občer-
stvení s sebou, doporučujeme turistické hole. 

Pátek 15. 5.  
Schůze TPD 
Na základně U Koupaliště od 17 hod.
Program: Máchovské putování, červnové, letní 
a mimořádné akce, které nejsou v kalendáři. 
Ohlédnutí a zhodnocení akcí. Hosté vítáni.

Sobota 23. 5. 
Máchovské putování
Odjezd busu: 7.00 MB Bondy; 7.20 Bělá; 7.40 
Doksy Stadice – Přemysl Oráč, Dubice – nej-
krásnější vyhlídky do údolí Labe, Moravanský 

vodopád.
Další informace naleznete na stránkách TPD 
Bělá pod Bezdězem, MKZ Bělá pod Bezdězem 
a MKS Doksy.
Přihlášky na všechny akce na známém tel. čísle 
nebo na e-mail TPD Bělá pod Bezdězem. 

VÍCEDENNÍ ZájEZD 
čtvrtek – neděle 7. – 10. 5. 2015 

Kladské pomezí (Broumovské stěny, Gory Stolowe) 
Slavenské hřiby, Machovská kamenná ZOO, 
Velká Hejšovina, Kudowa Zdroj – lázně. 
Trasy do 10 a 15 km. Ubytování s polopenzí 
v hotelu Bouda – Česká Metuje. Cena: 2200 Kč 
včetně dopravy. Odjezd: Bělá, kaplička v 6 hod, 
návrat v neděli 10. 5. cca v 18 hod.
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA, OBJEDNÁVKY 
NA E-MAIL TPD.

Horský vůdce, Renata, Petr

Druhý máchovský měsíc a turistika 
  „Studený máj, v stodole ráj“ 

spOrt a spOlKOvá činnOst
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spOrt a spOlKOvá činnOst

Tělocvična plná gymnastek a gymnastů  
při 7. ročníku Bělského jarního čtyřboje

Šermíři úspěšně pokračují v jarní sezoně

Rybáři

První jarní neděli 
22. 3. uspořádal 
Klub gymnastiky 
ve  spolupráci se 
základní ško-
lou gymnastic-
kou soutěž, které 
se zúčastnilo 
99 děvčat a  16 
chlapců z 12 od-
dílů z  Prahy, 
Středočeského, Královéhradeckého a  Ús-
teckého kraje.
I  gymnastky našeho klubu sbíraly cenné 
kovy. V  kategorii nejmladší děti (roč. 
nar. 2009 a mladší) jsme měli zastoupení  
4 děvčat. Aneta Marešová, Karolína  
Tyrychtrová, Tereza Volková a Lucie Šáro-
gová se umístily za sebou na 8. – 11. místě. 
Zlatou medaili v  kategorii nejmladší žá-
kyně získala naše naděje Magdaléna 
Dürrová. V kategorii mladší žákyně I. zís-
kala první místo a skleněný pohár Eliška 

Tondrová. V  této nejpočetnější kategorii 
se umístily na 9. a 10. místě Lucie Kolo-
cová a Hana Vaňoučková, při své premi-
éře obsadila Lucie Volková 26. místo.
V kategorii II. získala krásné 4. místo Ve-
ronika Kuchtová; sestry Denisa a  Tereza 
Femiakovy skončily na  8. a  13. místě. 
V kategorii starších žákyň III. si stříbrnou 
medaili zasloužila Nikola Brzobohatá. 
Antonie Nešporová obsadila v  kategorii 
starší žákyně IV. pěkné čtvrté místo. Tuto 
kategorii vyhrála a další pohár si odnesla 
Tereza Dvořáková, stejně jako Kamila 
Heřmanová v kategorii dorostenky a ženy.
Celé soutěži byla přítomna paní místosta-
rostka Jitka Tošovská, která tak potvrdila 
podporu města sportující mládeži. Přes 
rekordní počet závodníků proběhla celá 
soutěž ve velice pěkné atmosféře díky ak-
tivní pomoci všech rodičů bělských gym-
nastek.                   
                        
                                                 Yvona Řehořková

Bělští šermíři se pilně připravují na  vy-
vrcholení domácí sezony – finálové tur-
naje Českého poháru (ČP) a  Mistrovství 
ČR, které se uskuteční pro jednotlivé ka-

tegorie odděleně v druhé polovině května 
a během června. 

Aktuálně v  průběžném pořadí deseti ka-
tegorií ČP bělští šermíři vedou tři a v dal-
ších čtyřech jsou do desátého místa. Tato 
skvělá bilance je výsledkem jejich pokra-
čujících výborných výsledků i v jarní části 
sezony.
V domácích turnajích ČP se v tomto roce 
na  stupně vítězů ve  svých kategoriích 
již nejméně jednou probojovali Adélka 
Šafránková, Ondřej Procházka, Mar-
tin Novák, František a  Anna Coufalovi. 
V  elitní desítce se dále umístili Dorota 
Adamová, Vojtěch Veselý, Matyáš Landov-
ský, Jiří Valc, Dominika a Vít Nováčkovi.

Na  mezinárodních planších pak naše 
město a  ČR úspěšně reprezentovala 
Anna Coufalová, která na  největším 
světovém turnaji žáků Challenge Wra-
tislavia ve  Wroclavi obsadila 3. místo 
a na kadetském MS v Taškentu skončila 
32.

Velké poděkování za podporu bělského 
šermu patří městu Bělá pod Bezdězem, 
které finančně podpořilo účast bělské 
reprezentantky na nedávném MS.

Více o šermu v Bělé pod Bezdězem na: 
www.serm-bela.webnode.cz

MC

Středočeský územní 
svaz z. s. ve  spo-
lupráci s  MO ČRS 
Bělá pod Bezdězem 
pod záštitou hejt-
mana Středočeského 
kraje Ing.  Miloše Pe-
tery pořádá v  sobotu  

23. 5. 2015 na  rybníku Slon otevřené 
dětské rybářské závody o Pohár předsedy 
SÚS Dušana Hýbnera. Jde o první ročník 
putovního závodu pro rybáře i  nerybáře 
do 15 let věku.
V následujících letech bude závod pořádat 
vždy jiná MO ČRS, na  jiném rybářském 
revíru Středočeského kraje. Cílem této 
akce je umožnit dětem osahat si sportovní 
rybolov, zasoutěžit si, strávit příjemné 
chvíle v  přírodě. Věříme, že mnohým se 
rybařina natolik zalíbí, že se jim stane 
koníčkem na celý život.
K samotné organizaci závodu: 
- prezentace závodníků od 6 hod.,
- začátek závodu v 8 hod.

Závod je dvoukolový a hodnotit se bude 
váha všech ulovených živých ryb. Šanci 
mají tedy všichni a rozhodovat o umístění 
může každá chycená ryba. Pro všechny 
závodníky jsou připraveny zajímavé hod-
notné ceny, nebudou chybět ani povo-
lenky pro rybáře na rok 2016 a občerstvení 
zdarma. Více informací k  organizaci 
naleznete na www.rybaribpb.cz
Závěrem už jenom přání, ať je účast dětí 
i  rodičů hojná, ať se vydaří počasí, to je 
vždy důležitý faktor, ať strávíme společně 
hezký den u  vody se spoustou zážitků. 
Petrův zdar!
Těší se na vás

výbor MO ČRS.

16.05. 17:00 SO Bělá "A" - Dlouhá Lhota "B" 17.05. 16:00 NE FC Mělník - Bělá "Ž"
17.05. 17:00 NE Bělá "B" - Skalsko "B" 17.05. 10:15 NE P.Mělník - Bělá "D"
20.05. 17:00 ST Bělá "Ž" - Mšeno
23.05. 10:00 SO Bělá "D" - Luštěnice 23.05. 17:00 SO K.Hlavno - Bělá "A"
24.05. 10:15 NE Bělá "Ž" - Lobkovice 24.05. 14:00 NE DOUBRAVA "B" - Bělá "B"
30.05. 17:00 SO Bělá "A" - Benátky "B" 30.05. 10:15 SO Lužec - Bělá "D"
31.05. 17:00 NE Bělá "B" - Bezno "B"
06.06. 10:00 SO Bělá "D" - Brandýs-Boleslav 06.06. 17:00 SO Bezno "A" - Bělá "A"

06.06. 13:30 SO Pěčice "B" - Bělá "B"
13.06. 17:00 SO Bělá "A" - MSK "B" 13.06. 10:00 SO Benátky - Bělá "D"
14.06. 17:00 NE Bělá "B" - Nová Ves

SK Bělá pod Bezdězem - oddíl kopané - zveme Vás na zápasy

A - muži                 B - muži             D - dorost              Ž - žáci      mini -žáci
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