
z Města  a MÚ  -  Dění  ve Městě  -  ze  záklaDní  školy    -  Galerie  ČB 
zahajuje  sezónu  -  ze  sportu  a  spolkové Činnosti  -  fotosoutěž 

ČERVEN
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39. ročník

Ve Výstavním sále MKZ uvidíte 
„NĚŽNÉ POHLEDY“

Světlana Žalmánková 
od 6. do 25. 6. 

Slavnostní zahájení 6. 6. od 14 hod.

Pátek 12. června
Mše svatá v zámecké kapli  

sv. Josefa od 18 hodin

Sobota 13. června
Lední medvídku, vrať se domů

Divadlo Ančí a Fančí 
v Komorním sále MKZ od 15 hod. 

Vstupné 30 Kč

Víkend 13. a 14. června
TVOŘIVÉ DÍLNY  

aneb PLETEME Z PROUTÍ
IC na zámku od 10 do 12 hod. 
a od 13 do 14.30. Vstup volný

Pátek 19. června 
Muzejní kavárna: Setkání 

s Miloslavem Bařinou od 18 hodin, 
vstupné 20 Kč

Pátek 26. června  
Mše svatá v kostele sv. Václava

od 18 hodin

Sobota 27. června
BĚLSKÁ ZÁMECKÁ NOC
IC na zámku od 20 hod.  

Vstup volný

Středa 1. července
FOTOKLUB MLADÁ BOLESLAV

výstava fotografií
ve Výstavním sále MKZ 

léto se blíží a  s ním i  červen plný akce. 
Ať už to bude již tradiční Není Bělá jako 
Bělá tentokrát spojená se setkáním ro-
dáků, kterou červen začne, nebo před-
stavení Scapinova šibalství hraným 
v  kulisách historického hradu Kost, 
které červen zakončí. Mezi těmito ak-
cemi proběhne ještě Bělské balónové 
hemžení, které se po  roční pauze opět 
vrací do  Bělé, a  fotbalový turnaj spon-
zorů, který pořádá bělský FC. Takže akcí 
nás čeká dost a dost. 
Nejenom zábavou ale člověk a  město 
živo jest. A  tak bude pokračovat re-
konstrukce Mělnické, příprava vý-
měny části oken ve škole v Tyršově ulici 
a  práce na  přípravě projektů pro zvele-
bení města. Tady nelze nezmínit dokon-
čení projektu plynofikace Lidové ulice, 
kde již máme souhlas majitelů všech 
dotčených pozemků, a  samozřejmě re-
konstrukci domů Lidová 776 až 778, 
kde je vybrán projektant a  ten již pra-
cuje na  dokumentaci. A  začínáme vy-
bírat projektanta pro opravu zámku, 
první na řadě pak prostor pro Základní 
uměleckou školu. A nejen budování, ale 
i údržba je třeba. Takže se opravují byty, 
komunikace a koupaliště.

Při budování je ale třeba řešit i  běžné 
provozní problémy, jako je kvalita vody 
v potoce nebo stavební stav školní dru-
žiny. Že školní družina není v  dobrém 
stavu, je všeobecně známo. Méně lidí už 
ví, že se do opravy družiny neinvestovalo 
zejména z důvodu nedořešených církev-
ních restitucí a  s  tím spojeného vlast-
nictví pozemků pod družinou. Přesto 
udržení chodu družiny stojí nemalé pro-
středky a  proto, aby nedošlo k  zavření 
družiny zcela (na základě oznámení nás 
navštívily pracovnice KHS), začali jsme 
ve spolupráci se školou zvažovat, jak si-
tuaci razantněji vylepšit. Toto řešení ne-
bude ale hned, a  když vše půjde hodně 
dobře,  bude výsledek nejdříve na pod-
zim 2017.
Proto vážení Běláci a  obyvatelé Bezdě-
dic, Březinky a  Hlínoviště, užívejte si 
nejen připravených akcí. A pokud máte 
dotazy, neváhejte s  nimi přijít na  se-
tkání s  občany či na  zasedání zastupi-
telstva, která proběhnou během června, 
ale kdykoliv i na radnici. Pomůžete nám 
tím zlepšit život ve  městě. A  hlavně, 
mějte se fajn.

Ing. Milan Lomoz, starosta

VÁŽENÍ SPOLUOBčANÉ,
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Od  května 2015 je ve  Sběrném dvoře 
Bělá pod Bezdězem nově zavedeno tří-
dění dřeva. Na  dřevo je zde umístěn 
speciální velkoobjemový kontejner, 
kam je ukládáno. Dřevo nebude končit 
na skládce odpadů, ale bude dále zpra-
cováváno a využito k výrobě materiálu.
Žádáme tímto občany, aby jakýko-
liv dřevěný odpad dováželi do  Sběr-
ného dvora vytříděný, bez dalších pří-
měsí. Drobné kovové části jako hřebíky 
a pantíky nevadí. Dále žádáme občany, 

aby dbali pokynů obsluhy Sběrného 
dvora při třídění dřeva. Do kontejneru 
na  dřevo je možno umístit: dřevěné 
rámy oken bez skla, dřevěné dveře bez 
kování, trámy, dřevěný nábytek, dře-
votřísku apod.
Tříděním dřeva napomáháte ke  sni-
žování množství odpadu končícího 
na skládce. Děkujeme, že třídíte odpad.

Veronika Blažková, životní prostředí

z Města a Městského ÚřaDu 
Z jednání 

rady města 

Nový vedoucí Technických služeb
Rada města jmenovala na základě výběrového 
řízení do  pracovní pozice vedoucí 
Technických služeb města Bělá pod Bezdězem 
Martina Dufka z Bělé pod Bezdězem. Svou 
funkci začne vykonávat od 1. července.

Nový vjezd do areálu školy
Rada města schválila záměr zřízení nového 
vjezdu do  areálu Základní školy v  ul. 
Máchově čp. 1110 dle varianty C. Financování 
úpravy vjezdu z  vlastních zdrojů PO  ZŠ. 

    Příprava rekonstrukce domu čp. 776–778
Rada města rozhodla, že nejvhodnější 
nabídkou na  veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Rekonstrukce bytového domu čp. 
776, 777, 778 – projektová dokumentace“ je 
nabídka uchazeče Ing. Pavel Marek z Turnova, 
s nabídkovou cenou 495 000 Kč bez DPH 
a termínem plnění 23. 9. 2015. 

Finanční příspěvky
Rada města schválila finanční příspěvek 
ve výši 10 000 Kč na výstroj a výzbroj pro 
mladé hasiče a finanční příspěvek ve výši 
5000 Kč na projekt „Na kole dětem“ – 6. ročník 
2015.

Organizační změna
Rada města schválila organizační změnu – 
převod agendy technika správy bytového 
a nebytového fondu města z městského úřadu 
– odbor Rozvoje a majetku města do činnosti 
organizační složky města Technické služby 
města Bělá pod Bezdězem s účinností od   
1. 5. 2015.

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. 

Další setkání v roce 2015 proběhnou v následujících termínech:

•	 10.	6.	2015	v 17	hodin	v klubovně	Pejřaváku	pro	občany	Březinky	a Bezdědic,
•	 15.	6.	2015	v 17	hodin	v hostinci	„Šantán	u Houbaře“	pro	občany	Hlínoviště,
•	 18.	6.	2015	v 16	hodin	v MŠ	v Pražské	ulici	pro	občany	Šubrtova,	Výsluní	a nádraží,
•	 23.	6.	2015	v 16	hodin	v Komorním	sále	MKZ,	Masarykovo	nám.,	pro	občany	města.

Využijte možnosti dozvědět se o aktuálním dění ve městě a prostoru pro svoje 
podněty a připomínky. 

Na vaši účast se těší 
Ing. Milan Lomoz,

starosta města Bělá pod Bezdězem.

Svoz občanů na setkání dne 10. 6. 2015 – zastávka Bezdědice – 16.45 hodin
Svoz občanů na setkání dne 15. 6. 2015 – zastávka v Hlínovišti u čp. 15 – 16.45 hodin
Svoz občanů na setkání dne 18. 6. 2015 – zastávka papírny – 15.45 hodin

MĚSTO BĚLÁ POD BEZDĚZEM

Vedoucí MÚ Bělá pod Bezdězem dne 
12. 5. 2015 vyhlásil výběrové řízení 
na obsazení funkce 
VEDOUCÍ FINANČNÍHO OD-
BORU MÚ BĚLÁ POD BEZDĚZEM.
Informace na úřední desce:
www.mubela.cz/2012/categor y/
uredni-deska

Rozpočet města
Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření č. 2/2015 – příjmová 
část rozpočtu se navyšuje o 1.002.071,48 Kč 
na 84.362.637,20 Kč, výdajová část rozpočtu se 
navyšuje o 171.336,- Kč na 90.314.378,51 Kč. 
Financování z  vlastních zdrojů se snižuje 
na 5.951.741,31 Kč.

Úprava kanalizace v ul. Fortenská
Rada města rozhodla, že nejvhodnější nabídkou 
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Bělá pod 
Bezdězem, úprava kanalizace v ulici Fortenská 
– větev A“ je nabídka uchazeče SaM silnice 
a mosty, a. s. Česká Lípa s nabídkovou cenou 
ve výši 311.996 Kč bez DPH a dobou plnění 
9 týdnů. 

Ochrana přírody
Rada města souhlasí s vyhlášením zvláště chrá-
něného území přírodní památky Niva Bělé 
u Klokočky dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
bez připomínek.

Z. Krenický

Třídění dřeva ve Sběrném dvoře Bělá pod Bezdězem Jarní výlet pro seniory
Správní odbor městského úřadu pořádá 
další, již tradiční jarní výlet pro seni-
ory. Tentokrát se společně vypravíme 
do  dobrovických muzeí. Navštívíme 
Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví 
a řepařství, kde se seznámíme s vývojem 
výroby cukru, šlechtěním a pěstováním 
cukrové řepy a s výrobou lihu. 
Výlet se uskuteční 18. 6. 2015, autobus 
bude odjíždět v 8.30 hodin od kapličky 
a dále pak bude stavět na všech předem 
nahlášených zastávkách.
Přihlášky již nyní přijímá Správní odbor 
MÚ. Bližší informace na tel. č.: 326 700 924. 

Monika Krejčíková

Program Setkání rodáků
Program Setkání rodáků a  přátel 
města spojený se setkáním Není Bělá 
jako Bělá bude distribuován do  všech 
domácností formou letáku.

-mkz-
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Dění ve Městě - příspěvky oBČanŮ

Přípravy na balónové Hemžení finišují…

Vážení příz-
nivci balóno-
vého létání,
jak bylo uve-
deno v  minu-
lém čísle Zpra-
vodaje, přípravy Bělského balónového 
hemžení jsou opravdu v plném proudu. 
Očekáváme příjezd 19 posádek z  celé 
České republiky i  Slovenska. Většina 
balonářů se do  Bělé vrací již poněko-
likáté. Nejdelší cestu do  našeho města 
urazí balonáři z Košic.
Pro návštěvníky Bělského balóno-
vého hemžení ve  spolupráci s  městem 
Bělá pod Bezdězem připravuje Balloon 
Club Bílá Hlína doprovodný program 
na hřišti u Háječku. 
V  pátek 19. 6. to bude v  menším pro-
vedení, kdy před startem balónů  
od 18 hodin na hřišti u Háječku zahraje 
doprovodná kapela, která zde zůstane 
i po odletu balónů.
Dále v sobotu 20. 6. od 17 hodin připra-
vujeme pro návštěvníky a zájemce o ba-
lónové letání další doprovodný pro-
gram. Na tradičním startovišti na hřišti 

u  Háječku v  Bělé pod Bezdězem bude 
připraven program pro malé i velké diváky. 
Hned na  začátek se můžeme těšit 
na jistě okouzlující tanečnice ze skupiny 
irských tanců z  Bělé pod Bezdězem. 
Poté ženy a slečny vystřídají mladí dob-
rovolní hasiči s  ukázkami toho, co se 
naučili ve  sboru dobrovolných hasičů. 
Dále pak bělští kynologové předvedou 
výcvik se svými psy. 
Pro příznivce „letadýlek“ máme při-
pravené letové ukázky modelů z Klubu 
leteckých modelářů z  Veselé. A  před 
startem balónů se můžeme těšit i na vy-
stoupení mažoretek, seskok parašutistů 
a  přelet letadel historické letky Meto-
děje Vlacha. 
Horkovzdušné balóny se budou při-
pravovat k  letu cca kolem 19. hodiny. 
Po  startu balónů rozhodně doporuču-
jeme neodcházet, protože na  vás čeká 
tradiční noční ohnivá show, jejíž začá-
tek je plánován na 22.30.
Celým večerem bude diváky kromě 
country kapely provázet i skvělý a všem 
jistě známý Jakub Bažant, moderátor a 
sportovní komentátor České televize.  

Nebude chybět ani něco dobrého k za-
kousnutí a k napití.
Tento doprovodný program je bohužel zá-
vislý na aktuální meteorologické situaci.
Ještě jednou přikládáme letový pro-
gram, který bude podrobně uveden 
na plakátech:

Čtvrtek 18. 6. večerní let v 19 hod. 
Pátek 19. 6. ranní let v 6 hod., večerní v 19 hod.
Sobota 20.6. ranní let v 6 hod., večerní v 19 hod.
NOČNÍ OHNIVÁ SHOW OD 22.30 hod.
Neděle 21.6. ranní let v 6 hod.

Starty horkovzdušných balónů se 
uskuteční tradičně ze hřiště u  Há-
ječku a z areálu Motorlandu v Bělé pod 
Bezdězem. Vlivem nepříznivých mete-
orologických podmínek mohou být ně-
které lety zrušeny.
Takže 18. 6. startujeme…
Na setkání u balónů se těší 

Balloon Club Bílá Hlína

Varování a výzva

Již druhou sezonu je v oblasti prostoru 
Dolce aktivní zloděj, který vykrádá 
dřevníky s  palivovým dřívím. Vybírá 
si pouze dříví nařezané a  naštípané, 
vhodné bez další práce přímo do  ka-
men. V prostoru Dolce byly letos ukra-
deny tak 3 m3 palivového dříví. Poško-
zení jsou starší důchodci, kteří dříví 
nejen draho pořizují, ale také investují 
do jeho přípravy velikou námahu.
Považuji za  důležité sousedy varovat 
a vyzvat ke zvýšené bdělosti. Pouze od-
halením zloděje můžeme předejít ško-
dám v příští topné sezoně. Lhostejností, 

nebo dokonce krytím zloděje (pokud 
někdo ví, kdo to je) se cítí být povzbu-
zen k  dalším krádežím. Městu vzniká 
morální škoda v  povědomí občanů, 
což si město nezaslouží. Aktivity MÚ 
pro zvelebení města jsou skutečně pří-
kladné. Malebné město Bělá pod Bezdě-
zem je přehledné a určitě se mezi lidmi 
nic neutají. O  to je důležitější, aby po-
ctiví sousedé drželi pohromadě a  byli 
pozorní. Děkuji za pochopení. 

Gottlieb Blažek

UPOZORNĚNÍ VčELAŘŮM
Vážené včelaři a  včelařky, prosím 
o  zvýšenou kontrolu vašich stanovišť. 
V  katastru naší obce došlo ke  krá-
deži včelího úlu. Prosím tímto o  po-
moc. Včelstvo RM 37x30 1 nástavek 
11 rámků. S  oddělitelným varroad-
nem.  Matka č. 9-2013 zelená. Nástavek 
z OSB desky, dělán na zakázku.  Jaké-
koliv informace na tel.: 604 549 256. 
Děkuji.

Zdeněk Machart

Mělnická IV.
Rekonstrukce 
M ě l n i c k é 
úspěšně pokra-
čuje dle plánu. 
O m e z e n í 
na  křižovatce 
Tyršova – Ku-
řivodská  přesunulo dopravu do  druhé 
části budovaného kruhového objezdu 
a začalo se s úpravou silnice před spor-
tovní halou. Nyní dojde již i k omezení 
zahrádky před Saunou. Tato situace po-
trvá přes celý červen až do července.



4

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  
Červen 2015

KAŠTAN

Žáci základních škol se při volbě povolání 
rozhodují spíše podle atraktivity zvolené 
profese než podle potřeb trhu práce. Pro 
mnohé děti přírodovědné a technické vzdě-
lávání není dostatečně atraktivní, aby vzbu-
dilo jejich zájem o  tyto obory. Škola však 
zpravidla nemá dostatečné technické vyba-
vení, aby zajistila svým žákům odbornost 
výuky a zvýšila jejich konkurenceschopnost 
na trhu práce. Je proto velmi důležité pro-
vést žáky reálným prostředím firem, aby si 

uvědomili, že současné technologie jsou již 
na takové úrovni, že i dělnické profese mo-
hou být čisté a  fungovat prostřednictvím 
počítačů. Nedílnou součástí exkurzí do vý-
robních podniků je i nenásilná forma vzdě-
lávání v oblasti environmentální výchovy. 
Z  těchto důvodů se naše škola zapojila 
do projektu „Cestou přírodovědných a tech-
nických oborů napříč Středočeským kra-
jem“. Projekt je financován Evropským soci-
álním fondem (ESF) a ze státního rozpočtu 
České republiky.
V rámci tohoto projektu měli žáci osmého 
ročníku v průběhu měsíce dubna možnost 

navštívit tři firmy v našem kraji.
Nejdříve navštívili Školní lesní podnik 
v  Kostelci nad Černými lesy. Jde o  úče-
lové zařízení České zemědělské univer-
zity v Praze. Toto středisko produkuje přes  
2 miliony ks sazenic ve více než 500 druzích 
a 2000 kultivarech okrasných dřevin ročně. 
V  jarních dnech právě probíhala výsadba 
roubovaných sazenic, a  tak se žáci mohli 
na vlastní oči podívat, jak probíhá zahradní 
velkovýroba.

Druhá cesta vedla 
do  Kolína, kde navští-
vili podnik KOPOS Ko-
lín. Podnik vyrábí pře-
devším elektroinstalační 
lišty a  kanály, trubky 
pevné a  ohebné, kra-
bice a upevňovací mate-
riál. Účastníci exkurze si 
prohlédli výrobní linku, 
seznámili se s  technolo-
gií výroby od  technic-
kého návrhu výrobku až 
po  konečnou realizaci 
ve  formě velkovýroby. 

Exkurzi zakončili ve  skladovém hospodář-
ství.
Poslední zastávka byla v nižborské sklárně 
RÜCKL CRYSTAL a. s. Firma vyrábí roz-
sáhlý sortiment 24% olovnatého křiš-
ťálu zdobeného brusem v  celé šíři dekorů, 
od  jednoduchých až po  velmi složité. Vel-
kým přínosem bylo zjištění, že společnost 
klade značný důraz na  ochranu životního 
prostředí a dělá vše pro to, aby minimalizo-
vala negativní dopady výroby. Hlavní důraz 
je kladen na oblast ochrany ovzduší, ochrany 
vod a nakládání s chemickými látkami.

Ing. Zdeněk Galetka

Dění na záklaDní škole
Cestou přírodovědných a technických oborů 

napříč Středočeským krajem

Dne 28. dubna naši školu navštívili se 
svými rodiči budoucí prvňáčkové. Žáci 
třetích tříd si pro ně připravili ukázko-
vou hodinu.
Ve třídě III. A jsme předškolákům uká-
zali, jak už umíme počítat do tisíce, jak 
zvládáme vyjmenovaná slova i  slovní 
druhy, a  četli jsme jim říkanky. Nej-
více se ale třeťáci těšili na to, jak zahrají 

svým kamarádům loutkové divadlo. 
Připravili si pohádku „Boudo, budko“.
Ale ani předškoláci se nebáli a  zapojili 
se do různých aktivit. Společně jsme si 
zazpívali, poznávali písmenka a vymýš-
leli na ně slova, počítali do deseti a za-
soutěžili si v počítání příkladů do pěti. 
Předškoláci také hráli s  třeťáky jejich 
oblíbenou hru Tik-tak-bum a  vyzkou-
šeli si podepsat se na tabuli.
Všechny děti si zasloužily pochvalu 
za  svou aktivitu, odvahu a  kamarádské 
chování. 
Na  závěr hodiny dostali předškoláci 
od svých starších kamarádů drobné dá-
rečky a rozloučili jsme se s přáním, ať se 
jim po prázdninách ve škole líbí.

Mgr. Hana Šandová

Den Země s Akademií 
věd čR

Ukázková hodina pro budoucí prvňáčky

Dne 28. dubna se žáci šestých ročníků 
zúčastnili akce ke  Dni Země pořádané 
Akademií věd ČR, která se konala v pro-

storách Geofyzikálního ústavu v  Praze 
na  Spořilově. Původně měly všechny ak-
tivity probíhat venku, v  areálu Geoparku, 
ale hned na  naší první zastávce v  oddě-
lení meteorologie, kde jsme měli možnost 
vidět aktuální radarové záběry počasí nad 
Českou republikou, bylo jasné, že déšť ven-
kovní aktivity nedovolí.
I přes komplikovanější organizaci ve stísně-
ných vnitřních prostorách jsme mohli vidět 
mnoho zajímavých experimentů nebo pří-
strojů. Vyzkoušeli jsme si, jak udělat mrak 
v  láhvi, vytvořit tornádo nebo vyvolat 
vlastní silou zemětřesení a následně změ-
řit na  seismografu jeho intenzitu. Zkou-
šeli jsme magnetismus hornin, pozorovali 
jsme jejich složení pod mikroskopem, vi-
děli jsme, jak vzniká sopečná kaldera. Ně-
kteří si prohlédli tužku vyvinutou pro psaní 
ve vesmíru, jiní si mohli vyzkoušet daleko-
hledy, které používají pro svá pozorování 
astrofyzici. Pracovníci Akademie věd vše 
doprovázeli odborným výkladem. 
Děkujeme panu Jaroslavu Cankařovi za po-
skytnutí finančního příspěvku na  úhradu 
dopravy.

Bc. Petra Tošovská
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MUZEUM PODBEZDĚZÍ V čERVNU 2015

„Lední medvídku, vrať se 
domů“ – ekopohádka

FOTOKLUB SOKOL  MLADÁ BOLESLAV

Muzeum Podbezdězí je v  červnu 2015 
otevřeno denně mimo pondělí, v  době  
od 9 do 16 hodin. 

1. sVětoVá VálkA
Dlouhodobá výstava věnovaná zajímavým 
souvislostem jednoho z největších válečných 
konfliktů 20. století. 

„sláVA toMU DoMU“  
lidová architektura na Bělsku

„UBER PlYN!“ 
 legendární angličáci, a nejen oni

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 Čer-
veného kříže, MS ČČK Lány. Spoluautorem 
výstavy je Milan Šiler.

CHVálA PŘÍRoDY, fotoaparátem oldři-
cha Jelena a dlátem Miloslava Cacha
2. června 2015 od 17 hodin vernisáž výstavy
V úterý 2. června bude v prostorách muzea 
otevřena výstava prací oblíbeného bělského 

fotografa Oldřicha Jelena a výtvarníka a hu-
debníka Miloslava Cacha, kterou můžete na-
vštívit až do 26. června 2015.

MUZEJNÍ kAVáRNA: sEtkáNÍ s Milo-
slAVEM BAŘiNoU
pátek 19. června 2015 od 18 hodin, vstupné 20 kč
Ve stylizované muzejní kavárně se tentokrát 
setkáme s bývalým ředitelem bělského muzea 
Miloslavem Bařinou a  jeho sbírkou básní, 
kterou věnoval svému rodnému Podbezdězí.

Z AUGUstiNiáNskÝCH sBÍREk
30. června 2015 od 17 hodin vernisáž výstavy
Historie našeho města je úzce spojena s čin-
ností augustiniánského řádu. Z jeho sbírek 
představíme zajímavé předměty, které mají 
blízký vztah k Bělé pod Bezdězem. Na výstavě, 
jež bude zahájena v úterý 30. června v Muzeu 
Podbezdězí, tak uvidíte řadu soch či obrazů, 
které dlouhou dobu sloužily jako výzdoba in-
teriérů bělského kláštera či kostela sv. Václava. 
Výstava bude otevřena do 31. července 2015.

„PoUtNÍČE, ZDE CHVÍli stŮJ...“ 
DRoBNÉ sAkRálNÍ PAMátkY V BělÉ 
PoD BEZDěZEM
1. července 2015 od 17 hodin vernisáž vý-
stavy v augustiniánském klášteře

Kaple, kříže, sochy světců či Boží muka jsou 
sice nenápadnou, ale významnou součástí 
naší krajiny. Na výstavě se můžete blíže se-
známit s těmito dochovanými či nedochova-
nými památkami v našem městě a jeho nej-
bližším okolí.
Výstavu můžete navštívit v červenci a srpnu 
každou středu od 13 do 16 hodin v prosto-
rách augustiniánského kláštera v Bělé pod 
Bezdězem.

BoHUMil DEJMEk: REVolUČNÍ UDá-
losti V  kVětNU 1945 V  BělÉ PoD 
BEZDěZEM
U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války 
vydalo v květnu 2015 Muzeum Podbezdězí 
vzpomínky učitele Bohumila Dejmka, pří-
mého účastníka protinacistického odboje 
v Podbezdězí, na průběh konce války v Bělé 
pod Bezdězem. Publikaci, která je doplněna 
o vysvětlující poznámkový aparát a o boha-
tou fotografickou přílohu, můžete zakoupit 
v Muzeu Podbezdězí či v knihkupectví na ná-
městí v Bělé. 

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

Divadlo Ančí a Fančí Praha
V komorním sále MkZ 13. 6. od 15 hod
Příběh led-
ního med-
vídka, který 
n e p o s l o u -
chal rodiče, 
a  proto ztra-
til domov.  
Interaktivní loutkoherecké představení 
s myšlenkou: „Domov je nade vše a pří-
roda je náš život.“

Ve Výstavním sále MkZ od 1. 7. do 30. 8

Historie Fotoklubu Sokol Mladá Bo-
leslav sahá až do  období první repub-
liky, kdy klub v lednu roku 1922 založil 
prof. Jarský.
V  současné době klub čítá 17 členů. 
Scházíme se každé dva týdny. Jsme 
velmi pestrým společenstvím – střetá-
vají se zde mladí i zkušenější; krajináři, 
ale i  příznivci jiných žánrů; klasici, 

kteří stále fotografují na film, i ti, kteří 
používají digitální technologie; někteří 
fotografují barevně, další dávají před-
nost černobílé fotografii. Jedno máme 
ale společné – lásku k  fotografii. Ne-
klademe si nereálné cíle. Důležité je, 
že společné diskuze nad našimi nebo 
cizími fotografiemi nám přinášejí ra-
dost. V klubu získáváme nové kontakty 
a nové přátele.

D. Abrahamová

Pleteme z proutí
Městská kulturní zařízení a Informační cen-
trum na zámku s expozicemi si vás dovolují 
pozvat na dvoudenní košíkářský kurz, který 
se uskuteční 13. a 14. června 2015 v Infor-
mačním centru na bělském zámku. Kurzem 
vás provedou zkušení lektoři z Tkalcov-
ského muzea Dům pod Jasanem z Trutnova. 
Ti odvážnější si mohou vyzkoušet uplést 
proutěnou ošatku nebo koš na houby, tzv. 
houbák (počet stanovišť je omezen na čtyři, 
kde se však účastníci mohou vystřídat), 
ostatní se třeba jen podívají, jak se taková 
ošatka nebo košík plete.
V sobotu 13. června začínáme od 10 do 12 
hod. a pokračujeme od 13 do 15 hod., tak 

aby děti s  rodiči stihli hranou pohádku 
v  sále MKZ. Tytéž časy platí i  v  neděli  
14. června. Vstup zdarma. 

První bělská zámecká noc
V sobotu 27. června 2015 od 20 hod.
V „jídelně manufaktury“ IC s expozicemi 
na bělském zámku odhalíme fotokopii ob-
razu Josefa Jana Maxmiliána Kinského (ori-
ginál je umístěn na  zámku Karlova Ko-
runa, data laskavě bezúplatně zapůjčila 
společnost KINSKÝ DAL BORGO, a. s.) 
a Mgr. Ladislav Smejkal z Vlastivědného 
muzea v České Lípě přednese přednášku 
o tomto významném průmyslníkovi a po-
litikovi 18. století.

Hrabě Josef Jan Maxmilián Kinský byl 
mimo jiné také majitelem a mecenášem 
dětské manufaktury na bělském zámku, a to 
až do své smrti v roce 1780. Touto přednáš-
kou si připomeneme letošní kulaté jubileum 
250 let od podepsání smlouvy, která vedla 
ke vzniku dětské manufaktury na bělském 
zámku. Po přednášce budou probíhat noční 
prohlídky zámkem v každou celou hodinu 
(začátky prohlídek ve 21, 22 a 23 hod.). 
Akci pro vás připravila Městská kulturní 
zařízení, IC s expozicemi na bělském zámku 
a O. S. TAJEMSTVÍ. Vstup zdarma.  
   

 Zaměstnanci IC s expozicemi na zámku

INFORMAčNÍ CENTRUM IC NA ZÁMKU S ExPOZICEMI
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Vzpomínky

Smutná zpráva

Dne 6. 6. to bude již patnáct let, co nás navždy 
opustil pan Gustav Strnad.  Kdo jste ho znali, 
věnujte mu prosím tichou vzpomínku. 
Stále vzpomínají dcera s rodinou a  vnoučata.

Dne 29. 6. uplyne již 25 let, kdy nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec a  dědeček, pan 
Zdeněk Mosiurczak. Kdo jste ho znali, věnujte 
mu prosím společně s námi tichou vzpomínku. 
Stále vzpomínají manželka s rodinou.

V letošním roce vzpomínáme nedožitých  
60. narozenin Mirka a 35. narozenin Míry 
Vernerových.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.

Rodina

Dne 9. května 2015 nás navždy 
opustila paní Mgr.  Milena 
Holečková, velká milovnice kul-
tury a hudby zvlášť. Opustila nás 
přítelkyně, která nejen že se velmi 

intenzivně zajímala o život kolem sebe a své 
poznatky si nenechávala pro sebe, ale doká-
zala i  přivést do  Bělé operní umění. Odešla 
žena obdivuhodného temperamentu a  pev-
ných názorů. Mileno, budeš nám chybět.

MO ČSSD Bělá pod Bezdězem
Medailónek k osobnosti M. Holečkové připra-
vuje MKZ do letního čísla zpravodaje.

Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat panu Pavlu 
Slobodzianovi za  bezplatné propůjčení vozu, 
který sloužil jako pódium pro hudební skupi-
nu Old country band, která nám zpříjemnila 
večer svými tóny při pořádání Filipojakubské 
noci 30. 4. 2015.                            Jitka Tošovská

Srdečně děkuji zástupkyni Svazu postižených 
civilizačními chorobami paní Květě Průškové 
za milou návštěvu, gratulaci a dárky k mým 
75. narozeninám.                    Karla Frusová

Děkuji za blahopřání a dárek k mým 80. naro-
zeninám panu starostovi Lomozovi a paní mís-
tostarostce Tošovské a celé rodině.        Jiří Roun 

Taneční škola Bela Dance! 

Léto s mladými katolíky

JEZDECKÉ ZÁVODY 
Memoriál Oldřicha Vacka

Taneční škola Bela Dance!, zaměřující se 
především na  standardní a  latinsko-ame-
rické tance, od  loňského roku rozšířila 
svou činnost o další tréninky a akce s tan-

cem spojené. Byly zařazeny i  neformálně 
vedené lekce pro dospělé, jejichž členové se 
tanci věnují pro zábavu a potěšení. Taneční 

škola (TŠ) působí v Bělé pod Bezdězem již 
od roku 2010.
V  březnu tohoto roku proběhlo Tančení 
dětí s  rodiči, na kterém měli rodiče mož-
nost vyzkoušet si na  vlastní kůži, jak vy-
padá trénink jejich dětí. Cílem byla zábava, 
aktivní pohyb, ale také vzájemná spolu-
práce dětí a  rodičů. Ohlasy na  akci byly 
velmi pozitivní a my pro příští rok pevně 
věříme také v účast tatínků.
V  dubnu děti zatančily svá vystoupení 
na akci Sportovec roku našeho města. Zú-
častnilo se téměř všech 38 dětí.
V pořadí již šesté Taneční zábavné odpo-
ledne, na  kterém tanečníci a  tanečnice 
předvedou své umění, se tentokrát usku-
teční dne 12. června 2015 od  17 hodin 

v tělocvičně II. stupně ZŠ Bělá pod Bezdě-
zem. Součástí programu budou vystou-
pení, ukázky, soutěž o nejlepší taneční pár 
a  mnoho dalšího. Tato akce se koná dva-
krát ročně, a  to vždy poslední pátek před 
vánočními svátky a začátkem června, kdy 
už na dveře tělocvičny ťukají prázdniny. 
Ani o prázdninách však nezahálíme. Letní 
soustředění se letos poprvé koná v  krás-
ném prostředí Jizerských hor, kde děti 
stráví poslední týden v srpnu, a připraví se 
tak na taneční sezonu 2015–2016. Pro ně-
které z nich bude toto soustředění také in-
tenzivní přípravou pro taneční soutěže pod 
záštitou Českého svazu tanečního sportu 
v následujícím roce.

Kateřina Kabátníková

Během letních prázdnin se na  faře 
v  Bělé opět uskuteční akce Antiochie. 
Mladí katolíci ukážou živé hodnoty 
víry podle evangelia ne jinak než sami 
na sobě. 
Při tom se budou věnovat všem (věří-
cím i nevěřícím), kteří na faru zazvoní, 
a  zároveň spoluvytvářejí program pro 
děti i  mladé, aby nestrávili prázdniny 
jen u počítače nebo v hospodě. 
Více informací získáte na faře.

P. Mgr. Kamil Škoda

Jezdecký klub 
Vacek všechny 
srdečně zve 
na  jezdecké 
závody, které 
se konají 
ve  dnech 20. 
a  21. června  
v areálu Páte 
-rov Bělá pod 
B e z d ě z e m . 
Začátek soutěží je v  10 hod. a  probíhají  
po celý den.

Na vaši návštěvu se těší JK Vacek.

Oddíl turistiky TPD

Zveme vás: 
sobota 6. 6.  
Zveme všechny naše členy a  příznivce 
na setkání s Běláky na bělské náměstí.
Přijďte strávit příjemné chvíle s  přáteli, 
případně pomoci rukou či radou. Připra-
vujeme naši prezentaci a  budeme tvořit 
za Bělou p. Bezd. soutěžní tým.
sobota 13. 6.  
Připomínáme tradiční turistickou akci 
Provodínskou štrapandu, více internet.
Pátek 26. 6. 
Schůze TPD na  základně od  17 h – po-
slední info Novohradky, letní akce a další 
zprávy. Hosté vítáni.

sobota 27. 6. 
Zveme vás na  autobusový zájezd Kouzlo 
lánových vsí – Valkeřice, Merboltice, zato-
pené lomy v lese u Valkeřic nebo vrch Ka-
menec. Odjezd v 7.30 z MB, Bondy, 7.45 h 
Bělá, 8 h Doks. Cena: 150 Kč, návrat: mezi 
17–18 h. Přihlášky na známém čísle nebo 
na e-mailu TPD.
Připravujeme léto 2015: 
So 25.7. Krušné hory – Komáří vížka 
So 15. 8. Zoo a botanická zahrada Plzeň
So 29. 8. Turistika v polské části Krkonoš
Zájezdy se uskuteční dle vašeho zájmu, 
a proto pište, mailujte, volejte.
Přijďte se toulat.      Horský vůdce, Renata, Petr

červen – měsíc dlouhých dní 

sport a spolková Činnost
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Podbezdězský pohár 2015

Závody MčR Taekwon-Do

Rekordních 76 mladých šermířů z  celé 
ČR přijelo první květnový víkend 
do Bělé pod Bezdězem, aby se zde utkali 
o  poslední body do  žebříčku Českého 
poháru mladších žáků a mladších žaček 
před finálovým turnajem MČR 2015. 
Šermířský klub 1. FC Bělá pod Bezdě-
zem pořádal za  podpory města a  pod 
záštitou pana starosty 1. ročník turnaje 
PODBEZDĚZSKÝ POHÁR 2015. 
Bělský šerm v sobotu mezi 51 mladšími 
žáky reprezentovalo 7 chlapců. V neděli 
pak mezi 25 mladšími žačkami nastou-
pila i 3 bělská děvčata.
Z  domácích šermířů se nejvíce dařilo 
Františku Coufalovi, který v  náročném 
dvoukolovém turnaji bez jediné porážky 
zvítězil, a upevnil si tak své vedoucí po-
stavení v  ČP v  této sezoně. Velmi pěk-
ného umístění také dosáhli Matyáš 

Landovský a Ondřej Kovář, které od po-
stupu do finálové osmičky dělilo jen ně-
kolik málo zásahů a  obsadili 11. a  15. 
místo. Sympatický výkon podal i  náš 

nejmladší šermíř Ondřej Procházka, 
který, ač věkem ještě mini žák, vyšermo-
val v silné konkurenci pěkné 23. místo.
Z  našich děvčat, která zatím sbírají 
v  této kategorii zkušenosti, se v  turnaji 
nejvýše probojovala Dominika Nováč-
ková, která obsadila 13. místo.
Další umístění bělských šermířů:  
ml. žáci – 35. Martin Novák, 38. Vojtěch 
Veselý, 50. David Cihelník, ml. žačky – 
22. Antonie Krucká, 23. Adéla Šafrán-
ková. 
Za  podporu turnaje děkujeme našim 
partnerům, kterými jsou Město Bělá 
pod Bezdězem, firmy Kavalier, Atmos, 
MS Polygrafie  a  ČŠS. Srdečné díky 
všem!
Více o bělském šermu na: 
www.serm-bela.webnode.cz

MC

O  víkendu 16. května 2015 se oddíl 
Taekwon-Do zúčastnil otevřeného mis-
trovství České republiky. Tuto soutěž 

organizovala Česká unie Taekwon-Do, 
která je jedna ze dvou asociací v České 
republice. Česká Unie nemá mnoho 
členů s  vysokou technickou úrovní, 
proto na  těchto závodech dal šéftrenér 
šanci i mladým taekwondistům s nízkou 
výkonností.
Soutěžilo se ve  všech čtyřech spor-
tovních disciplínách: v  technických 
sestavách, sportovním boji, speciál-
ních technikách ve  výskoku a  silovém 
přerážení. Velká část naší výpravy si 
odvezla cenný kov a v mnoha případech 
svůj první. Mezi takové patřil i Nikolas 
Svatuška, který si ve svých sedmi letech 
odvezl první zlatou medaili z  tech-
nických sestav žáků. Ve  velkém stylu 
se představil K. Kočí, který se nezalekl 

o  hlavy větších soupeřů a  i  přes svůj 
výškový i  váhový deficit vybojoval  
3. místo ve volném boji. Největší hvězdou 
našeho oddílu byl ovšem mladobole-
slavský Tomáš Zejval I. Dan. Celkově 
tři zlaté medaile, a to z technických ses-
tav, volného boje a  silového přerážení, 
ho pasovaly do  pozice nejúspěšnějšího 
závodníka šampionátu. Kromě krás-
ného poháru si odnesl dárkový poukaz 
na  nákup sportovních potřeb od  firmy 
Hayashi v hodnotě 1000 Kč.
V  celkovém součtu si náš oddíl odvezl 
12 zlatých, 5 stříbrných a 9 bronzových 
medailí. 

Zdeněk Vavruška

Viktorka a Mikuláš Kabátníkovi navště-
vují v  naší škole třídu III. A. Ve  svém 
volném čase se věnují závodnímu lyžo-

vání, jsou členy Ski klubu Mladá Bole-
slav a momentálně mají za sebou velmi 
vydařenou sezonu. Oba dva se pravi-
delně umisťují na  předních příčkách 

v  jednotlivých soutěžích i  v  celkovém 
hodnocení Poháru Libereckého a  Stře-
dočeského kraje a  Krkonošského po-
háru Amerfun Cup.
Mikuláš se letos zúčastnil šesti závodů 
a nasbíral v nich jedno stříbrné ocenění 
a  tří umístění bronzová. Dařilo se mu 
také 14. března v  Albrechticích na  Ta-
nvaldském Špičáku, kde ve  dvou závo-
dech finále Poháru Libereckého a Stře-
dočeského kraje obsadil shodně druhá 
místa za  svým největším soupeřem 
Kryštofem Hanzalem, v konečném hod-
nocení poháru se tak umístil na stříbrné 
příčce.
Viktorka se zúčastnila celkem deseti zá-
vodních kol v Čechách i na Moravě a do-
sáhla v nich na dvě zlaté příčky, tři stříbrné 

a  jednu bronzovou. Z  finálového závodu 
Poháru Libereckého a Středočeského kraje 
v Albrechticích na Tanvaldském Špičáku si 
Viktorka odnesla celkové umístění na vý-
borném druhém místě. Viktorce i  Miku-
lášovi gratulujeme a přejeme jim další po-
dobně vydařenou sezonu!

Mgr. Jiří Šíma

Úspěšná lyžařská sezona sourozenců Kabátníkových
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inzerCe

Nabízíme 
finanční služby 

investování a spoření 
Rychlé vyřízení úvěrů bankovních i nebankovních 

Hypotéky s nejnižším úrokem 

kontakt: 602 706 521 

koupím dům v této lokalitě tel. 728 134 660

koupím chatu nebo chalupu tel 724 143 498

Hotovost ihned za váš dům či byt zaplatím 
info na tel. 602 209 400

 

Kalendář Bělé si nafotíme sami!

Fotíte rádi? 
A  chcete své 
práce zveřejnit 
a  účastnit se 
Fo t o s o u t ě ž e 
o  kalendář 
Bělé 2016? 
Pak nafoťte 
a  pošlete foto-

grafie do  naší soutěže! Tématem jsou 
památky Bělé, a  to ve  čtyřech katego-
riích jaro, léto, podzim a zima. Vzhle-
dem k  současnému datu tak budete 
muset sáhnout i do vašich „šuplíků”! 

Každý soutěžící může zaslat maximálně 
4 fotografie, ke  každému ročnímu ob-
dobí jednu. Nebo k jednomu hned čtyři, 
je to na vás. Určitě je ale musíte zaslat 
maximálně do  15. září. Digitální foto-
grafie by měly mít rozlišení 300 DPI, 
v barevné hloubce cmyk, 5 Mpx. Pokud 
fotíte na film, tak by fotografie měly být 
barevné na  matném papíru formátu 
24x30. Odměny jsou připraveny 
pro první tři nejvýše oceněné fo-
tografie každé kategorie a  také pro 
cenu webu, jehož vítěze vybere široká 
veřejnost prostřednictvím hlasování  

od 22. září do 30. září 2015.
Slavnostní vyhlášení se bude konat 
v  rámci vernisáže výstavy vašich foto-
grafií, přičemž přesné datum bude ještě 
upřesněno. Základní kritéria znáte. 
Podrobná pak najdete na  stránkách 
města www.mubela.cz, úřední desce 
a  kulturních vývěskách. Pokud byste 
potřebovali i  přesto s  čímkoli poradit, 
můžete mi napsat na e-mailovou adresu 
pkuldova@seznam.cz. Přeji vám krásné 
fotografické úlovky.

     Petra Kuldová, zastupitelka města  
a předsedkyně kulturní komise


