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Ve Výstavním sále MKZ uvidíte
KVĚTUŠE BUREŠOVÁ: NEJEN 

OBRAZY
Od 3. do 28. 10.

Sobota 3. října
RUKODĚLNÁ DÍLNIČKA
Ruční a turecký papír

IC na zámku od 13 do 16 h. 
Vstup dobrovolný

Čtvrtek 8. října
TÝDEN KNIHOVEN

MAROKO, ŽIVOT V SOUSEDSTVÍ 
SAHARY

Cestopisná beseda s manžely 
Špillarovými

v Komorním sále MKZ od 17.30 h

Sobota 10. října
PLETENÉ POHÁDKY
Divadýlko Kuba

v Komorním sále MKZ od 15 h
Vstup: 30 Kč

Úterý 27. října
GALA OPERA 

Světoznámé operní melodie
v Městské sportovní hale od 18 h

Vstup volný 

Sobota 31. října
TRÉGLOVA BĚLÁ – ZAHÁJENÍ

Fotografie Anny Fixové 
ve Výstavním sále MKZ od 18 h

3D Company Praha  
v Komorním sále MKZ od 19.30 h

Čtvrtek 5. listopadu
Úsměvy Iva Šmoldase s písničkami 

Pepy Štrosse
v Komorním sále MKZ od 19 h

Vstup: 100 Kč

Jak praví přísloví, všechno špatné je pro něco 
dobré.  Díky většímu pohybu běženců Čes-
kou republikou a zejména Bělou pod Bezdě-
zem doporučila rada středočeského kraje 
zastupitelstvu kraje poskytnout Bělé dotaci 
na rozšíření kamerového systému. Navíc také 
vláda uvažuje o přiznání příspěvku i obcím 
se zádržným zařízením a ne jen pro pobytová 
zařízení. Díky tomu bychom dostali nemalý 
příspěvek do  městského rozpočtu. Přesto 
však platí, že bez migrační vlny by bylo lépe.
Posunuli jsme se i v tom, kam napneme své 
síly v  rozvoji města. Rada města schválila 
zprávu Komise pro památky a investice, jejíž 
součástí byl i seznam priorit.  Mezi ně patří 
mimo jiné postupná oprava zámku, pokračo-
vání v bezbariérovosti města směrem od Ku-
řivodské k  benzínce a  revitalizace zeleně 
na  sídlišti. Do  projektu revitalizace je zahr-
nuta i venkovní posilovna – STREET WOR-
KOUT FITNESS. Nyní začnou pracovníci 
úřadu pracovat na rozpracování projektů ze 
seznamu priorit. Ve výběru priorit šlo jednak 
o to, abychom měli připraveny projekty, které 
přinesou městu něco pozitivního, jednak 
o to, aby projekty směřovaly do oblastí, kde 

lze očekávat dotace ať už evropské či národní 
nebo krajské. Abychom v případě jejich vy-
hlášení byli připraveni a neplánovali a nepro-
jektovali na poslední chvíli. To je vždy velké 
nebezpečí chyb.
V této době se blíží do finiše i práce na územ-
ním plánu. 29. září proběhlo jeho opakované 
veřejné projednání. Nyní by měl územní plán 
směřovat do  finiše, a  pokud nenastane ně-
jaká komplikace, měl by být schválen. Bez 
jeho platnosti by nemohl ani pokračovat při-
pravovaný projekt supermarketu na výjezdu 
z města. Tak věřme, že vše dobře dopadne.
Po  dlouhých pěti letech se podařilo kraji 
dotáhnout k  vítěznému konci rekonstrukci 
Mělnické ulice. V  době uzávěrky Zpravo-
daje nebylo známo, jak dopadla konečná 
kontrola. Je těžké proto hodnotit. I  když 
jsou na stavbě zjevné projekční omyly (např. 
umístění sloupů veřejného osvětlení), jistě si 
všichni oddychneme, že se nám opět otevřela 
(pokud dopadla závěrečná kontrola úspěšně) 
hojně využívaná komunikace do města.
Závěrem vám chci popřát, abyste si v klidu 
užili měsíce října a měli se fajn.

Ing. Milan Lomoz, starosta

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,



2

Brzy nastane zimní čas, a s tím se pojí také 
období vegetačního klidu, kdy je možno 
kácet stromy a provádět zdravotní probírky 
zapojených porostů. 
V roce 2013 vydalo Ministerstvo životního 
prostředí ČR novou vyhlášku týkající se 
kácení dřevin na soukromých pozemcích. 
Pokud se jedná o ovocné dřeviny rostoucí 
na pozemcích v zastavěném území evido-
vaných v  katastru nemovitostí jako druh 
pozemku zahrada, zastavěná plocha a ná-
dvoří nebo ostatní plocha se způsobem vy-
užití pozemku zeleň, není třeba povolení 
ke kácení dřevin. U všech ostatních dřevin 
o velikosti nad 80 cm obvodu kmene měře-
ného ve 130 cm nad zemí je třeba zažádat 
o povolení kácení u Městského úřadu Bělá 
pod Bezdězem, odboru výstavby a  život-
ního prostředí.
Co se týče porostů veřejných ve  správě 
Města Bělá pod Bezdězem, dojde v  letoš-
ním roce zejména ke  kácení 2 krajních 
havarijních kaštanů v  parku na  náměstí 
u  autobusové zastávky. Vzhledem k  je-
jich zdravotnímu stavu a  napadení ko-
řenového systému dřevokaznou houbou 
je toto opatření nutné z  hlediska bezpeč-
nosti. V jarních měsících příštího roku bu-
dou nahrazeny novými, perspektivními je-
dinci stejného druhu. Dále budou probíhat 
každoroční zdravotní probírky podrostů 
ve vybraných lokalitách ve městě.
Díky poskytnutým dotacím z „Operačního 
programu životního prostředí“ se za  po-
sledních pět let podařilo upravit, stabili-

zovat a částečně obnovit lipová stromořadí 
v  Bělé pod Bezdězem. Prvním bylo stro-
mořadí Ke  hřbitovu a  Na  Šancích v  roce 
2009 a  v  letošním roce bylo dokončeno 
druhé v  lokalitách Kuřívodská, Lidová 
a Páterovská ulice.

Co se týče odpadového hospodářství 
ve  městě, považujeme za  nutné všem ob-
čanům připomenout, že mají ze zákona 
povinnost třídit odpad. Ke třídění mohou 
využít nádob na  tříděný odpad rozmístě-
ných po  katastru města a  dále Sběrného 
dvora Bělá pod Bezdězem, který mají ob-
čané zdarma v  rámci zaplacení poplatku 
za odpady.
Dále si dovolujeme upozornit podnika-
tele a drobné živnostníky zapojené do sys-
tému města, že jsou zapojeni pouze do sys-
tému sběru komunálního odpadu. Nádoby 
na tříděný odpad rozmístěné po městě jsou 
určeny pouze pro občany. Podnikatelé mo-
hou tříděný odpad odevzdávat do  Sběr-
ného dvora města, kde dostanou potvrzení. 
Děkujeme, že třídíte odpad!

Veronika Blažková

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Z jednání 

rady města 

Terasy – mateřská škola
Rada města schválila výsledek posouzení 
a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Terasy – mateřská škola“ dle 
předložené zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek ze dne 11. 8. 2015. Rada města 
rozhodla, že nejvhodnější nabídkou v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Terasy – 
mateřská škola“ je nabídka uchazeče č. 1, 
„4soft, s.r.o.“, Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, 
s nabídkovou cenou ve výši 231.782,00 Kč bez 
DPH, tj. 280.456,22,- Kč včetně DPH.   

Změna rozpočtu
Rada města doporučila zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření č. 5/2015 – 
příjmová část rozpočtu se navyšuje o 600.000,- 
Kč na 85.574.463,68 Kč a výdajová o 600.000,- 
Kč na 90.997.178, 51. Financování z vlastních 
zdrojů zůstává stejné, tj. 5.422.714,83 Kč.

Bezpečnost ve městě
Rada města na  základě příslibu dotace 
od Středočeského kraje ve výši 250 000 Kč 
schválila záměr rozšíření kamerového systému 
města Bělá pod Bezdězem o dva kamerové 
body.
Rada města ukládá zajistit výběr dodavatele 
po  konečném rozhodnutí o  dotaci 
od  Středočeského kraje a  v  návaznosti 
na podmínky dotace. 

Prodej domu
Rada města doporučila zastupitelstvu 
města schválit prodej části pozemku  
stp. č. 357/2 o výměře 352 m2 zastavěná plocha 
a nádvoří, jehož součástí je stavba k bydlení 
Hlínoviště č. p. 15 a část pozemku p. č. 1584/2 
o výměře 12 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem dle  
GP č. 1730-84/2010, za  celkovou kupní 
cenu ve výši 1.250.001,- Kč panu Davidovi Oznámení občanům 

Březinky, Bezdědic, 
Hlínoviště a Šubrtova 

V neděli dne 18. 10. 2015 firma Compag 
Mladá Boleslav s.r.o. provede svoz nebez-
pečných složek komunálního odpadu.

Jedná se pouze o tyto komodity odpadu:
- 200127 plechovky od barev
- 200133 akumulátory

Zpětný odběr:
Televizory, lednice, mrazničky, zářivky, 
monitory, rádia, vysavače apod., zařízení 
musí být kompletní.

Olej a nádoby s olejem musí být uzavíra-
telné.

JINÉ DRUHY ODPADU NEBUDOU 
ODVEZENY!

Přibližná hodina svozu:
9.00 - Šubrtov u  papíren - parkoviště 
za obchodem
9.30 - Hlínoviště u nádob na tříděný odpad
10.00 - Bezdědice náves
10.30 - Březinka před MŠ

Celá akce se týká pouze občanů nikoliv 
podnikatelů.

Odpad musí být shromážděn předem 
na jednommístě. V určenou hodinu bude 
provedena pouze nakládka odpadu.

Žižkovi z Bělé pod Bezdězem s podmínkou, 
že kupující uhradí správní poplatek za vklad 
do katastru nemovitostí v hodnotě 1.000,- Kč. 

Akce z dotací
Rada města doporučila zastupitelstvu města 
schválit přijetí dotace ve  výši 360.000,- 
Kč z  rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst 
na  realizaci projektu „Obnova povrchu 
sportovního multifunkčního hřiště v areálu 
ZŠ“ a  uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o  poskytnutí této dotace dle 
předloženého vzoru. 
Rada města doporučila zastupitelstvu města 
schválit přijetí dotace ve  výši 300.000,- 
Kč z  rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu podpory dobrovolných 
hasičů a složek Integrovaného záchranného 
systému na  realizaci projektu „Zásahové 
vozidlo pro JSDH Bělá pod Bezdězem“ 
a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí této dotace. 

Z. Krenický

Životní prostředí města Bělá pod Bezdězem
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DĚNÍ VE MĚSTĚ

Výstava o československých legiích v základní škole

Tečka za Dětským dnem s IZS

Mateřská škola Bělá pod Bezdězem

Od  14. 09. 2015 je ve  školním klubu zá-
kladní školy instalována pro žáky, učitele 
školy, ale i pro bělskou veřejnost putovní vý-
stava nazvaná Československé legie 1914 – 
1920. Putovní výstava byla do školy zapůj-
čena pražským ústředím Československé 
obce legionářské díky iniciativě bratra Jiřího 
Filipa. Na 38 panelech je velmi podrobně lí-
čena historie vzniku legií v Rusku, ve Fran-
cii a  v  Itálii, válečné úsilí bojujících legio-
nářských jednotek i  hrdinství jednotlivců 
a  jsou zde vysvětleny okolnosti vzniku sa-
mostatného Československa. Část vysta-
vených panelů je věnována významným 
osobnostem, které se podílely na budování 
nového středoevropského státu svou čin-
ností jak v zahraničí (T. G. Masaryk, E. Be-
neš a M. R. Štefánik), tak i doma (A. Rašín, 

A. Švehla, K. Kramář a P. Šámal). Jako první 
si výstavu prohlédli žáci devátých tříd, kteří 
v rámci opakování učiva dějepisu z 8. roč-
níku navštíví školní klub ještě několikrát. 
Učitelé bělské školy zavítají se svými žáky 

na tuto výstavu i v rámci dalších předmětů, 
aby téma využili k připomenutí historických 
událostí před sto lety. Žáci obou devátých 
tříd si na konci loňského školního roku pro-

hlédli repliku legionářského vlaku, který byl 
v  rámci projektu Legie 100 přistaven Čes-
koslovenskou obcí legionářskou na  mla-
doboleslavském hlavním nádraží. Výstava 
ve školním klubu tak kontinuálně doplňuje 
informace projektu, jehož cílem je připome-
nout zásluhy československých legionářů, 
znovu zpřítomnit ideály svobody a  demo-
kracie a  posílit národní hrdost. Vystavené 
panely umožňují žákům doplnit si již zís-
kané vědomosti o  legiích v  Rusku o  nové 
informace z dalších míst, kde legionáři pů-
sobili, tedy z  Francie a  Itálie. Sympatické 
na projektu je i to, že výstava je zdarma. Zá-
jemci z řad veřejnosti se na výstavu mohou 
přijít podívat každý den školního vyučování 
od 8:00 do 15:00.

Mgr. Jiří Šíma

S příjemným dárkem do začátku školního 
roku přišli do naší základní školy přísluš-
níci Obvodního oddělení Policie ČR Bělá 
pod Bezdězem. Přinesli žákům nové po-
můcky pro tělesnou výchovu, sportovní 
aktivity a relaxační cvičení. Tyto předměty 
byly zakoupeny po dohodě se školou z fi-
nančních prostředků, které získali orga-
nizátoři velice úspěšné jarní akce Dětský 
den s IZS (Integrovaný záchranný systém) 
uspořádaný v areálu Motorlandu Bělá.

Žáci denně využívají relaxační míče, 
zkoušejí prolézat látkovým tunelem. 
Nejen dívky jsou nadšené z  barevných 
šátků. Naši kluci velmi ocenili fotbalové 
míče a  sety na  badminton. Všichni žáci 
prvního stupně využívají nové pomůcky 
ke zpestření školních sportovních aktivit. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali běl-
ským policistům za jejich dar a těšíme se 
na další spolupráci s nimi.

Mgr. Iva Radochová 

V novém školním roce 2015/2016 přivítala 
naše mateřská škola celkem 189 dětí v devíti 
třídách.
Ve všech třídách, včetně odloučených pra-
covišť, průběžně měníme nábytek pro děti, 
doplňujeme hračky, hry, stavebnice a didak-
tické pomůcky a další zařízení. Na zahradě 

mateřské školy ve Velenského ulici byly in-
stalovány odpadkové koše a stojany na kola.
Velkou radost nám udělala úprava povrchu 
dvou venkovních teras u  pavilonů. Díky 
vstřícnosti zřizovatele, kterým je Město Bělá 
pod Bezdězem, byla po stavebních úpravách 
položena bezpečnostní vrstva, která umož-
ňuje barevné řešení – paní učitelky samy na-
vrhly grafiku tak, aby bylo možné s dětmi 
terasy využít při práci podle Školního vzdě-
lávacího programu. Stěny teras budou do-
řešeny na jaře 2016 navezením valů, osetím 
trávou a osázením rostlinami.

Již před několika lety jsme uvažovali o ob-
nově zahrady Mateřské školy v  Březince. 
Často jsme hovořili také s  rodiči dětí na-
vštěvujících naši mateřskou školu a  pře-
mýšleli, jak společnými silami vytvořit dě-
tem prostředí, které zajistí přirozený rozvoj 
jejich motoriky, představivosti, obrazového 
a  symbolického myšlení. V  roce 2014 ne-
chalo Město Bělá pod Bezdězem vypracovat 
projekt „Přeměna okolí MŠ Březinka na pří-
rodní zahradu“ s výhledem, že bude možno 
na realizaci získat dotaci z evropských nebo 
národních fondů. V  červnu 2015 byla do-
tace ve výši 1,9 mil. Kč přidělena z Operač-
ního fondu Životního prostředí a na základě 
výběrového řízení byla vybrána firma, která 
započala koncem července 2015 s realizací 
projektu. Ten by měl být dokončen v říjnu 
2015. Zahrada bude přeměněna na  členi-
tou zahradu v  přírodním stylu. Budou tu 
různé herní a naučné prvky, například pís-
koviště s  vodním prvkem, balanční a  po-
citová stezka, broukoviště, ale také ovocné 
keře a produkční zahrádka, kde si budeme 
moci společně s dětmi vypěstovat zeleninu 
nebo bylinky. Na zahradu se se všichni moc 
těšíme. 
Všechny paní učitelky naší školky v průběhu 
roku navštěvují vzdělávací kurzy a semináře, 

kde čerpají náměty pro svou práci, ale také 
se dál zdokonalují ve své profesi. 
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, 
kteří podporují snahu připravit pro naše 
nejmenší pěkné, podnětné a bezpečné pro-
středí. Nejen z hlediska materiálního zajiš-
tění je to především náš zřizovatel, který 
v  posledních letech investoval do  školky 
značné finanční prostředky, a  vyšel tak 
vstříc rodičům, kteří měli zájem o  umís-
tění dětí. 
Děkuji ze srdce také všem sponzorům naší 
školky. Mezi ty nejvýznamnější patří firma 
Atmos a manželé Moťkovi. S jejich pomocí 
se podařilo rychleji měnit prostředí školky 
k lepšímu a připravit další projekty. 
Dík patří i  všem organizacím a  spolkům 
našeho města, které myslí na  naše děti. 
Spolupráci vítáme.
Děkuji zaměstnancům mateřské školy, pe-
dagogickým i  provozním, kteří se snaží, 
aby u nás bylo dětem dobře. 
Doufám, že se do budoucna podaří realizo-
vat i další plány, kterých není málo. Věřím, 
že kvalita místa, ve kterém žijeme, se pozná 
i podle toho, v jakém prostředí vzděláváme 
a vychováváme naše děti.

Mgr. Pavlína Šertlerová, ředitelka MŠ 
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Soutěž o kalendář města 
pokračuje! 

CÍRKEVNÍ RESTITUCE VE VZTAHU K NAŠEMU MĚSTU

BĚLSKÉ POSVÍCENÍ

Mile nás překvapil počet zaslaných foto-
grafií do soutěže o kalendář města. Všem 
autorům děkujeme. Ano, úterek 15. 9. 
2015 byl posledním dnem, do  kdy jste 
mohli své fotografie památek Bělé pod 
Bezdězem do soutěže poslat. V následují-
cích dnech zasedne odborná komise, která 
vybere dvanáctku nejlepších.

Jak jsme slibovali, všechny fotografie, 
které jsme obdrželi v  termínu, najdete 
také na  webových stránkách města. Hlas 
tak budete moci dát tomu snímku, který 
zaujme právě Vás. O  všech následujících 
termínech spojených se soutěží se včas do-
zvíte. Sledujte úřední desku, městské vý-
věsky a webové stránky města. 

Petra Kuldová, předsedkyně kulturní komise

Ve  svém článku bych se chtěla vrátit 
ke slovům pana starosty Ing. Milana Lo-
moze v úvodníku letního dvojčísla Zpra-
vodaje. Konkrétně k  jeho poznámce 
o opravě budovy školní družiny: „V sou-
vislosti se školou ještě proběhne částečná 
oprava pláště a oprava oken budovy školní 
družiny. Zde je největší problém ve vlast-
nictví pozemku pod družinou kvůli nedo-
řešení restitucí.“
Zejména rodiče školou povinných dětí, 
které bělskou družinu navštěvují, a nejen 
oni, dobře vědí, v jakém stavu družina je, 
a  rozhodně se jim to nelíbí. Chci ovšem 
zdůraznit to, co vyplývá z výše uvedených 
slov – pozemek pod budovou družiny 
stále nepatří městu, které tak nemůže fi-
nancovat veškeré potřebné úpravy. Město 
coby řádný hospodář musí investovat pe-
níze daňových poplatníků pouze do svého 
majetku, který mu prokazatelně náleží. 
Stejně jako např. nájemce bytu nebude 
platit opravu bytu, který mu nepatří – ne-
bude např. pořizovat nová okna, jestliže 
byt není jeho.
Stejně tak město Bělá může jen toužebně 
čekat, až příslušný soud rozhodne, komu 
pozemek pod školní družinou patří, a až 

potom se dočkáme kompletní opravy. Je 
velkou ostudou, že soudy v celé republice 
25 let po  tzv. sametové revoluci nebyly 
schopny navrátit majetek tomu, komu 
před komunistickým převratem v  roce 
1948 patřil. Pravda - řada šlechticů, cír-
kevních řádů i sedláků svoje nemovitosti, 
případně jakési odškodnění za ně získala 
(i mým prarodičům byly v 90. letech vrá-
ceny polnosti, louky a les po roce 1948 ná-
silně odebrané a vřazené do majetku Jed-
notného zemědělského družstva), ale stále 
to není dotaženo. Jen na vrácení majetku 
církvím čekají s nadějí desítky obcí, které 
by rády uvítaly nové obyvatele, bohužel 
blokace staveb, polí i lesů jim komplikuje 
rozvoj a  právě i  další výstavbu. Předsta-
vitelé takto postižených obcí (namátkou: 
Praha - Slivenec, Bílá v Beskydech, Vlkov, 
Blovice, Míchov…) nemůžou poskytnout 
něco, na co nemají právo, co jim nepatří 
– maximálně smutně sledují, jak „území 
nikoho“ sousedící s  obecními či soukro-
mými pozemky zarůstá plevelem…
Navíc, pokud není určen vlastník, je ne-
možné žádat o  jakoukoli dotaci. Dotační 
tituly sice existují, jenže pouze v případě, 
že jsou dořešeny majetkoprávní vztahy - 

jinak obec žádnou dotaci nedostane.
Takže doufejme, že se i  v  Bělé dočkáme 
spravedlnosti, že bude pozemek patřící 
původně augustiniánům skutečně vrácen 
svým majitelům a ti ho poté budou moci 
převést na  město, které školní družinu 
zmodernizuje a zabrání tomu, aby doslova 
padala dětem na hlavu…

Mgr. Monika Šeráková Kipeťová

V  neděli 13. 9. se v  našem městě slavilo 
posvícení. Toto slovo je odvozeno od „po-
svěcení“ (míněno posvěcení kostela), den, 
kdy místní kostel slaví jakoby narozeniny. 
Je to výroční den požehnání dokončeného 
chrámu biskupem, tedy slavnostní pře-
dání kostela k užívání věřícím.
To bylo samozřejmě spojeno s  oslavami 
– i my lidé přece slavíme narozeniny, ně-

kteří třeba až do  rána… Oslavy „posvě-
cení“ kostela se časem změnily v „posví-
cení“, pekly se koláče, posvícenské husy 
a  konaly se velké trhy. Během komunis-
tické éry se zcela vytratil původní význam, 
oslava chrámu byla vytěsněna a zbyly jen 
houpačky a  kolotoče. Po  revoluci se při-
daly vietnamské stánky s vesměs kýčovi-
tým zbožím.
Je chvályhodné, že nynější bělské posví-
cení se zase navrací k  dřívějším dobám, 
a stává se opět příjemnou událostí spoje-
nou s hudební produkcí a stánky s perní-
kovými srdci, košíkářským zbožím i třeba 
bylinkami do  zahrádky. Velký dík za  to 
patří MKZ.
A jak vypadalo církevní posvícení? V Bělé 
se od  10 h konala slavnostní mše svatá, 
kam připutovali poutníci ze širého okolí 
(Bezděz, Okna, Víska…) a hudebně ji do-
provodila schola (kostelní pěvecký sbor) 
z Mladé Boleslavi pod vedením Jiřího Vo-
sáhla. Na varhany zahrál Milan Foltýn.
Po  mši na  všechny přítomné čekalo ob-
čerstvení – a jen se po něm zaprášilo! Dě-
kujeme všem, kdo upekli koláče, buchty, 
donesli chlebíčky a další dobroty.
Takže za rok se těšíme na další oslavy po-
svěcení i posvícení.

Mgr. Monika Šeráková Kipeťová

pŘÍSpĚVKy ObčANŮ
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Z KULTUrNÍHO DĚNÍ

Pondělí: 8 – 13 hod.
Hernička pro nejmenší děti
Středa: 8 – 13 hod.
Herničky pro nejmenší děti
Výtvarné aktivity
Čtvrtek: 12:00 – 17:00
Výtvarné odpoledne pro děti z MŠ, ZŠ
18.30 – 19.30
Angličtina pro dospělé – pokročilí

Pátek:  8:00 – 13:00
Herničky pro nejmenší děti  
hudebně- pohybové aktivity

RC KAŠTAN ŘÍJEN 2015PLETENÉ POHÁDKY ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE 
s písničkami Pepy Štrosse

PROGRAM ABONENTNÍHO 
CYKLU MKZ 2015-2016

TÝDEN KNIHOVEN 5. - 10. ŘÍJNA

Sobota 10. října v  Komorním sále MKZ  
od 15 hod.

O  statečném kůzleti, 
O  chytrém zajíci, 
Kůzlátka a  vlk, O  zlé 
koze.
Divadýlko Kuba zahraje 
čtyři klasické pohádky ve vlněných kulisách. 

Vhodné pro děti od 3 let. 
Vstupné: 30 Kč.

Čtvrtek 5. listopadu v Komorním sále MKZ 
od 19 hod.

Jeden z večerů Tréglovy Bělé plný humoru 
s  básníkem, překladatelem, scenáristou, 
kulturním publicistou, moderátorem 
a  profesionálním glosátorem, doprová-
zený veselými písničkami. 
Vstup: 100 Kč

Jako každý rok vás v  prvním říjnovém 
týdnu čeká čtenářská amnestie, kdy i  ti 
největší hříšníci mohou vrátit již dlouho 
zapůjčené knihy bez finančních postihů. 
Aby byli odměněni i čtenáři zodpovědně 
dodržující všechna knihovnická pravidla, 
pozvaly naše knihovnice manžele Špilla-
rovy s  cestopisnou besedou, která je pro 
čtenáře i ostatní zájemce zdarma. Všichni 
jste srdečně zváni.

Čtvrtek 8. října od 17.30 
Komorní sál MKZ 
Maroko – Život v sousedství Sahary
Výlet do  dávných časů, do  pohádek Tisíce 
a jedné noci, do země hlubokých kontrastů
Zavítáme společně do  historických měst, 
jako je Marakesh, Taroudant, Sidi Ifni či 
Essaouira, jejichž staré mediny překypují ži-
votem, hýří barvami a jsou prosyceny smě-
sicemi vůní i pachů všeho druhu.
Vydáme se na vlastní kůži pocítit sílu sahar-
ského slunce do beduínského tábora ukry-
tého mezi dunami pouště Erg Chigaga. 
V místních autobusech překonáme dva nej-

vyšší průsmyky pohoří Vysoký Atlas a pěšky 
se pak pokusíme zdolat jeho nejvyšší vrchol 
–Toubkal – vysoký přes 4 000 metrů.
Zavedeme vás do téměř nenavštěvovaných, 
před světem ukrytých údolí jižního Ma-
roka, kde zub času pomalu, ale jistě rozru-
šuje kdysi úžasná opevněná rodinná sídla 
zvaná kasby.
Pozveme vás rovněž do  starého španěl-
ského přístavu s  barevnými stavbami 
ve stylu art deco i na jeho nedaleké pobřeží, 
které zdobí obrovské skalní oblouky.
Poznáte, jak velmi se liší naše vžité představy 
o  Maroku od  skutečnosti, kterou žije tato 
země geograficky nám tak blízká, fakticky 
však místy od nás vzdálená o celá staletí.

Jak jsme uvedli již v Boleslavském deníku, 
naše hodnocení návštěvnosti zámku v Bělé 
pod Bezdězem v  červenci a  srpnu, oproti 
minulým čtyřem letům, kdy se na bělském 
zámku provádí, je uspokojivé. Počet ná-
vštěvníků rok od roku roste. Letos jich bylo 
za  červenec a  srpen kolem tisícovky. Jisté 
je, že pokud by tyto dva měsíce nebyly tak 
velmi slunečné, návštěvníků by bylo mno-
hem víc.
V letošním roce se na našem zámku událo 
několik změn. V  pozdně gotickém dvou-
traktovém paláci jsme otevřeli nové Infor-
mační centrum s expozicemi, zařízené jako 
manufaktura, tj. továrna z druhé poloviny 
18. století, která zde sídlila. Vstupuje se sem 
z průjezdu pod věží a je zde také pokladna, 
kde si návštěvníci mohou zakoupit vstu-
penku na zámecký prohlídkový okruh.
Také jsme zavedli službu pro cykloturisty 

Cyklisté vítáni. Na  zámeckém prohlídko-
vém okruhu byla nově otevřena výstava 
o bělském rodáku Med. Dr. Josefu Tieftrun-
kovi, osobním lékaři císaře a  krále Ferdi-
nanda Dobrotivého.
V nově zrestaurované spojovací chodbě nad 
kaplí, která slouží jako obrazová galerie ma-
jitelů panství z řad Valdštejnů, si návštěvníci 
mohli a mohou prohlédnout opravenou re-
nesanční fasádu. Také mohli a mohou při-
spět na  rozmalovaný jezdecký portrét Al-
brechta z Valdštejna.
Vstupné se nám v  letošním roce nemě-
nilo a  pro návštěvníka je velmi příjemné. 
Expozicemi v  IC se provádí zdarma, zá-
mecký prohlídkový okruh je pro dospělého 
za 20 Kč, děti a senioři platí polovic. 
Do konce letošního roku budou stále probí-
hat naše tradiční rukodělné dílničky. V so-
botu 3. 10. si společně vyrobíme ruční a tu-

recký papír, 7. 11. se pomalu připravíme 
na Vánoce výrobou betléma z plsti a kuku-
řičného šustí a nakonec si 12. 12. vytvoříme 
dárečky v podobě mýdel a svíček. 
Výtvarná dílnička – výroba papíru
Přijďte si k nám na zámek do prostor In-
formačního centra vyrobit ruční nebo tu-
recký papír. Ten pak budete moci využít 
např. jako podklad pro přáníčko, pohled 
či obálku. Tradiční rukodělná dílnička se 
koná v sobotu 3. října v čase 13 – 16 h, vše 
opět pod dohledem naší usměvavé lektorky 
z Tkalcovského muzea Dům pod Jasanem. 
Vstup zdarma.

Dále oznamujeme, že ve  čtvrtek 15. října 
bude z  provozních důvodů uzavřena po-
bočka Informačního centra na zámku. Dě-
kujeme za pochopení. 

- K. Oklešťková a J. Müller - 

INFORMAČNÍ CENTRUM NA ZÁMKU S ExPOZICEMI

27. 10.  GALA OPERA (rezervace míst)
05. 11. ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE 
             S PÍSNIČKAMI PEPY ŠTROSSE
10. 12. ANDĚLSKÉ APOKRYFY ANEB,
             VÁNOCE JSOU FUŠKA 
             (Divadýlko na dlani, MB)
08. 1.    S ÚSMĚVEM NEPILOTA
       (kočovné Divadlo A d HOC)
19. 2.    FILMOVÝ KLUBÍČEK O. SUCHÉHO
18. 3.   UPOKOJENKYNĚ (V. A. D. Kladno)
15. 4.   DO HROBKY TANEČNÍM KROKEM
KVĚTEN - ČERVEN 2016  
PŘEDSTAVENÍ DIVADLA JÁRY CIMR-
MANA V ŽIŽKOVSKÉM DIVADLE.
Tato vybraná představení obsahuje naše 
menu pro předplatitele. Navíc při zakoupení 
„permice“ získáte apartní MKZ klíčenku 
a možnost zvolit si místo, které vám po ce-
lou sezonu nikdo nesebere. 
Permanentku si můžete zakoupit v knihovně 
Vladimíra Holana od čtvrtka 1. října za pou-
hých 500,- Kč.
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MUZEUM V pODbEZDĚZÍ

SpOLEčENSKÁ rUbriKA
Dne 11. října vzpomeneme 3. výročí úmrtí naší 
maminky pí Marie Kůtkové. Všichni, co jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. 
                     Dcera Marie a  syn Jaroslav s rodinami.

Dne 23. října 2015 uplyne již pět let od  tragic-
ké smrti Jaroslava Šedy, 3. listopadu 2015 tomu 
bude třináct let, co nás navždy opustil Alois Šeda,  
a  29. listopadu 2015 to bude již devatenáct let 
od smrti paní Jarmily Šedové.
Stále vzpomínají Karel, Pavel, Petr a Jana s rodinou.  

Dne 23. října 2015 tomu bude dvacet let, 
co nás navždy opustila maminka, babička 
Amálie Dvořáková. Kdo jste ji znali, věnujte 
jí společně s námi tichou vzpomínku. 

Stále vzpomíná syn s rodinou a vnoučata.

Dne 28. října 2015 uplyne 10 let, co nás 
navždy opustil náš milovaný táta a děda, pan 
Jan Tošovský. S láskou stále vzpomínají dcera 
                          Blanka a syn Jarda s rodinou.

Poděkování

Gratulace

Děkuji vážené paní místostarostce Jitce 
Tošovské a  pracovnici Městského úřadu paní 
Marcele Paterové za blahopřání, předání daru 
a milou návštěvu k mému životnímu výročí.

Miroslav Dlouhý

Děkuji zástupcům města, panu starosto-
vi Milanu Lomozovi a  paní místostarostce 
Jitce Tošovské za  návštěvu a  dárek k  mým 
narozeninám. 

Marie Benešová 

Druhého října oslaví paní 
Miroslava Raková krásné deva-
desáté výročí. 
K  jejím narozeninám přeje 
všechno nejlepší, hodně zdraví, 
štěstí a pohody

syn Mirek s rodinou.

Úterý 27. října ve sportovní hale od 18 h

Nesmrtelné melodie Verdiho, Pucci-
niho, Čajkovského, Bizeta, Dvořáka 
a  Smetany v  podání pěvců souboru  
Národního divadla. 

Vstup volný.

Muzeum Podbezdězí je v říjnu 2015 otevřeno 
každou sobotu a neděli, v době od 9 do 16 ho-
din. Můžete navštívit tyto výstavy a zúčastnit 
se těchto doprovodných programů:

1. sVětoVá VálkA
Dlouhodobá výstava věnovaná zajíma-
vým souvislostem jednoho z  největších 
válečných konfliktů 20. století. Kromě 
řady dobových artefaktů či archivních 
a  fotografických dokumentů je sou-
částí výstavy také pamětní deska pad-
lých z Podbezdězí nebo model pomníku 
„Na stráž!“.

„sláVA toMU DoMU...“  
lidová architektura na Bělsku
Dlouhodobá vý-
stava věnovaná 
roubené lidové ar-
chitektuře v našem 
kraji. Naleznete 
zde nejen rozbor 
základních cha-
rakteristik lidové 
architektury Pod-
bezdězí, ale ze-
jména zajímavá srovnání současného ar-
chitektonického vzhledu obcí s dobovými 
snímky. 

„UBer plyn!“ 
legendární angličáci, a nejen oni
Výstava sbírky automobilových modelů 
světoznámé značky Matchbox, kterou 
Muzeu Podbezdězí zapůjčil pan Antonín 
Maciolek. Výstava je obohacena herními 
prvky, které jistě zaujmou děti i jejich ro-
diče.

poVěstné BácHorky Z poDBeZDěZí 
Interaktivní výstava věnovaná známým 
i zapomenutým pověstem, bájím a pověst-
ným příběhům z našeho kraje, které zachytil 
ve svých sběrech písmák Jan Evangelista Ko-
nopas (1833 – 1909). Pověsti jako Krásná ka-
tova dcera, Petrovina, O Prušácících v Bělé 
p. B., O Pacifikovi na Skalsku a řadu dalších 
doplnil fotografiemi David Bouček. Vysta-
veny jsou také autentické kresby J. E. Kono-
pase z muzejních sbírek. 

ZAniklé oBce koleM rAlskA
Výstava věnovaná zaniklým obcím, které 
v letech 1948 až 1989 musely ustoupit vo-
jenskému prostoru Ralsko. Výstavu jsme 
připravili v  úzké spolupráci s  Osvaldem 
Honsem, autorem jedinečné publikace 
„Zaniklé obce kolem Ralska“. 

přeDnáŠkA:  
skalní sušárny v podbezdězí
8. října 2015 od 17 hodin, vstupné 20 kč
Ve  čtvrtek 8. října 
se v  Muzeu Pod-
bezdězí usku-
teční přednáška 
PhDr.  Kamila Pod-
roužka PhD. z  Ná-
rodního památko-
vého ústavu v  Ústí 
nad Labem, který se 
dlouhodobě věnuje 
průzkumu a  dokumentaci zajímavých 
technických památek i  v  našem okolí. 
Ve své přednášce v Muzeu Podbezdězí se 
zaměří zejména na problematiku skalních 
sušáren ovoce a  chmele v  pískovcových 
skalách Kokořínska.

MUZejní kAVárnA:  
Zaniklé obce kolem ralska

29. října 2015 od 17 hodin, vstupné 20 kč
Ve čtvrtek 29. října se ve stylizované Mu-
zejní kavárně můžete setkat s  Osvaldem 
Honsem, autorem jedinečné publikace 
„Zaniklé obce kolem Ralska“, a  dalšími 
zajímavými osobnostmi, které se zabývají 
problematikou zaniklých obcí v  bývalém 
vojenském prostoru Ralsko.

MŠe sVAtá V kApli sV. josefA
9. října 2015 od 18 hodin

MŠe sVAtá V kostele sV. VáclAVA
30. října 2015 od 18 hodin
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře v Bělé p. B. 

BoHUMil DejMek: revoluční události 
v květnu 1945 v Bělé pod Bezdězem
U  příležitosti 70. vý-
ročí konce 2. svě-
tové války Muzeum 
Podbezdězí vydalo 
autentické vzpo-
mínky učitele Bohu-
mila Dejmka (1898 
– 1979) na  průběh 
konce války v  Bělé 
p. B. Zakoupit je mů-
žete na pokladně Mu-
zea Podbezdězí za 60 Kč.

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

GALA OPERA 
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Zápasy v říjnu – sportovní hala: 

SpOrT A SpOLKOVÁ čiNNOST

Sobota 10. 10. 
 ml. dorost - od 15 h - Sp. Kutná Hora
 muži - od 17 h - Chemička Ústí

Neděle 11. 10. 
st. dorost - od 10.30 - JM Chodov Praha

Sobota 17. 10. 
ženy - od 13 h - Sp. Ústí n. L.

Neděle 18. 10. 
turnaj: st. žačky - od 9 hodin - sp. hala

Sobota 24. 10. 
ml. dorost - od 15 h - Sokol Vršovice
muži - od 17 h - Kobylisy Praha

Neděle 25. 10. 
st. dorost - od 10.30 - Nové Veselí

Středa 28. 10. 
ženy - od 13 h - Kobylisy Praha B

Děti a junioři Taneční školy (TŠ) Bela Dance prožili konec prázdnin 
v krásném prostředí Jizerských hor. 
Celkem 24 tanečníků a tanečnic se zde zúčastnilo letního tanečního 
soustředění, jehož cílem byla kromě naučení se nových sestav a zdo-
konalení se v technice také zábava a radost z celého pobytu. 
Do programu byly proto zařazeny nejen pohybové aktivity a  tré-
ninky, ale také různé hry, odpočinkové a kreativní činnosti, soutěžní 
odpoledne, výlet a  závěrečná party v  maskách s  oslavou naroze-
nin. Dárky oslavenci, diplomy a ceny všem zúčastněným předávaly 
známé postavičky Pat a Mat.
Děti byly rozděleny do  tří týmů, které spolu celý týden soutěžily. 
Každý tým měl svého vedoucího, kapitána, název a především barvu 
kšiltovky, které si děti nakonec odvezly na památku.
O jejich zdraví, pohodlí a program se po celý týden staral tým mla-
dých lidí, kteří si akci užili stejně tak neuvěřitelně jako ti, pro které 
byla určena: trenéři Katka a Radek a absolventi tanečních pro do-
spělé TŠ Bela Dance Lucka, Tomáš a Roman. Ke krásnému pobytu 
bezpochyby přispěli i majitelé, služby a personál Penzionu Maxík, 
kam se za rok opět velice rádi vrátíme. 
Více fotografií a  informací o  aktivitách TŠ Bela Dance naleznete 
na www.tanecbela.webnode.cz. 

Kateřina Kabátníková

Pořádá O. S. SPOL. KAŠTAN ve  spolupráci s  MKZ Bělá pod 
Bezdězem, Spolkem zahrádkářů Bělá pod Bezdězem a  dětmi 
z místní MŠ a ZŠ.

pátek 30. 10. 2015
9 – 10 h a 10.30 – 11.30 h
Dvě divadelní představení – interaktivní pohádky
DUHOVÝ HRAD
hraje paní RENATA JIŘÍKOVÁ, DIVADLO MINARET PRAHA
(prostory RC KAŠTAN)

Od 18 h
DUŠIČKOVÉ SETKÁNÍ DĚTÍ V RC KAŠTAN
Divadelně-výtvarné aktivity, příprava strašidelných kostýmů, 
tvoření z přírodnin, příprava jídel na hostinu a spaní v Kaštánku.

soBotA 31. 10. 2015
9 – 12 h - Divadelně výtvarné aktivity pro děti MŠ a ZŠ
17 h - DUŠIČKOVÉ PUTOVÁNÍ TAJEMNOU BĚLOU
Sraz dětí v maskách strašidel u pavilonu v parku
17.30 h - Dušičkové výtvarné dílny na zámku (IC s expozicemi 
na zámku, vstup z přízemí v průjezdu zámku, vpravo)
- dlabání dýní
- tisk listů na textil
- koláže z látky a papíru, téma Strašidla na zámku

 Dušičková hostina a ples masek
- tradiční hostina z  plodů podzimní přírody (jablka, hrušky,  
   brambory…)
- živá hudba
- tanec strašidel
- soutěže na podzimní téma

NOVĚ NOČNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU
- Máchovská expozice, kaple, toaletní věž, spojovací chodba nad  
   kaplí, půda severního křídla, sklepy a IC s expozicemi
- setkání se strašidly!!!

Vstupné: JAKO VSTUPENKU NA  AKCI PŘINESTE  
DOBROTY VYTVOŘENÉ Z DARŮ PODZIMNÍ PŘÍRODY
(z brambor, jablek, švestek atd…).

TURISTIKA v měsíci pokračujícího indiánského léta (říjen)
 
Zveme vás
sobota 10. 10. Zájezd - Žitavské hory. Odjezd: Bělá, kaplička, 7.45, 
Doksy, 8 h. 
Program: skalní útvar Jonsdorfské jeptišky, Waltersdorf - podstáv-
kové domy, možnost návštěvy muzea: Dolní Světlá (10-12 km), ob-
čerstvení: Mařenická hospůdka. Doporučujeme menší částku eura. 
Návrat: mezi 17-18 h. Cena: 150 Kč.

pátek 16. 10. Schůze turistů na základně od 17 h. Mimo jiné infor-
mace o prodlouženém víkendu v Českosaském Švýcarsku, o 1den-
ních zájezdech - adventní program, „Turistický potlach“ aj. 

pátek – neděle 23. - 25. 10. Prodloužený víkend v Českosaském 
Švýcarsku. Odj.: Bělá, kaplička, 8 h, Doksy 8.15. Návrat 25. 10.: do 17 h. 
Navštívená místa: Schmilka, ú. Sebnitze a Sovího potoka. Doporuču-
jeme menší částku eura. Ubytování s polopenzí: Mikulášovice. 

středa 28. 10. - ZOO, botanická, japonská zahrada Plzeň, indivi-
duálně možnost návštěvy historického centra Plzně: věž kostela sv. 
Bartoloměje, muzeum loutek aj. Odjezd busu: Bělá, kaplička, 6.55, 
(Doksy přijedou rychlíkem) 7 h - přestup Bělá, nádraží. Návrat: 
do 19 h. Cena: 200-250 Kč. 

sobota 31. 10. - zveme všechny naše členy i příznivce na „Turistický 
potlach“ na naši základnu U koupaliště, od 18 h, občerstvení zaji-
štěno, hudba ve stylu country. Akce je nekuřácká! Rezervace míst 
na tel.: 603 781 497 (paní Z. Hermanová).

Přihlášky na ostatní akce: na e-mailu TPD či na známém telefonním čísle.
Těšíme se na setkání.

Horský vůdce 
 
Připravujeme Zájezd: Tajemná místa Čech 
(Kounovské kamenné řady, Panenský Týnec)

Taneční škola Bela Dance! DUŠIČKOVÁ BĚLÁ 

Oddíl turistiky TPD
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iNZErcE

TJ Sokol Bělá p. B.  
pronajme nebytové prostory (sál, restaurace) 

v sokolovně, Mělnická ul. 396, vhodné pro pořá-

dání kulturních a společenských akcí.

Bližší info na tel.: 777 797 969 (f. Šindelář).

MÁTE DOMA OBLEČENÍ, KTERÉ UŽ NENOSÍTE?  
ZABÍRÁ VÁM MÍSTO VE SKŘÍNI?  

MŮŽETE SE ROZDĚLIT S TĚMI, KDO HO UVÍTAJÍ.
Bělská farnost ve spolupráci s Charitou Česká Lípa pořádá  
sbírku teplého oblečení obuvi, hlavně pánské a dětské.

Udělejte dobrý skutek přineste věci, které vy sami už nepo-
třebujete. Předáme ho těm, kdo za ně budou vděční.  

Adresa sbírky: římskokatolická fara vedle kostela Povýšení 
sv. Kríže, Kostelní 150, Bělá p. B.

ČAS: KAŽDÉ PONDĚLÍ 13-15, 17-17.45
DĚKUJEME

TRÉGLOVA
BĚLÁ 
2015

31. 10. -  28. 11. 
T

ANNA FIXOVÁANNA FIXOVÁ
F O T O G R A F I E
31. 10. - 25. 11. – Výstavní sál MKZ  


