
Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU - DĚNÍ VE MĚSTĚ - ZE ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY - Z KULTURNÍHO DĚNÍ - ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI 

Výstavní sál MKZ 
FENOMÉN MERKUR

do 25. 6.

Středa 6. dubna
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZM

V klubu ZŠ, Máchova ul. 
od 17 hod.

Sobota 9. dubna
O PLAVÁČKOVI

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

Vstupné 30 Kč 

Pátek 15. dubna
TOMBS FAMILY

DS Tyl Bakov nad Jizerou 
V Komorním sále MKZ od 19.30 hod.
Vstupné 60 Kč, v předprodeji 50 Kč

Sobota 16. a neděle 17. dubna
RUKODĚLNÉ DÍLNY - KOŠÍKÁŘSTVÍ

IC s expozicemi na zámku
Vstupné dobrovolné

Sobota 16. dubna
MÁCHOVI V PATÁCH 

Putování po valdštejnském panství
Okolo Bělé na Radechov

Čtvrtek 21. dubna
VZNIK A VÝVOJ PŘÍPRAŽSKÝCH 

LETNÍCH LETOVISEK
Přednáška v muzeu od 17 hod. 

Vstupné 20 Kč

Sobota 30. dubna
FILIPOJAKUBSKÁ NOC

V parku na náměstí od 18 hod.

Neděle 1. května
MÁJOVÝ KONCERT 

V parku na náměstí od 14 hod.

Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
duben
4/2016

40. ročník

začíná nám jarní měsíc, který nastartuje 
jarní úklidy na zahrádkách u našich obydlí, 
ale i úklid ve městě a veřejných prostran-
ství. V  tomto měsíci také proběhne revi-
talizace stromů Zámeckého příkopu a od-
borné ošetření lip na koupališti.
Dále by měla být ukončena částečná oprava 
břehu rybníka Slon (větší nádrž), tato 
oprava je naplánována na etapy. V loňském 
roce proběhla oprava břehu malého ryb-
níku Slon.
Od  měsíce února probíhá rekonstrukce 
bytů Masarykovo náměstí čp. 25 v 1. nad-
zemním podlaží, kde vzniknou 4 nové 
byty; současně probíhá zabezpečení hava-
rijního stavu kleneb na  zámku, které čás-
tečně odpadly, a  další část se musela od-
borně podepřít. S  touto vzniklou situací 

se řešilo i vystěhování 4 rodin z  této části 
zámku a hledalo se pro naše obyvatele ná-
hradní bydlení, aby nedošlo k ohrožení je-
jich životů. Začalo se s  rekonstrukcí vyti-
povaných bytů a  v  těchto dnech by mělo 
docházet k přestěhování rodin do nových 
opravených bytů. Přeji těmto rodinám 
klidné bydlení.
V  jarním období jsou pro vás připraveny 
různé kulturní akce, tak doufám, že se 
na  některých z  nich setkáme a  společně 
budeme nasávat jarní atmosféru. Příroda 
se nám začíná probouzet, určitě budeme 
vídat sluníčko častěji a  to vybízí i  k  lepší 
náladě a více úsměvům, tak vám všem přeji 
krásný začátek jara. 

Jitka Tošovská,
starostka města

foto Pavel Machek - u Bezdědic 
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Z jednání  rady města 

Rovněž z  důvodu havarijního stavu 
a známek vykazujících zhoršování stavu 
klenby arkády uložila rada města odboru 
RaMM bezodkladné objednání provi-
zorního statického zajištění další části 
klenby (3 pole) u  schodiště a odsouhla-
sila v souladu s čl. VII. bodu 5 Směrnice 
města č. 1/2014, Zásady a  postupy při 
zadávání veřejných zakázek, s  přímým 
zadáním zakázky � rmě Václav Fanta 
z Mnichova Hradiště.

Aukce elektřiny a zemního plynu
Rada města odsouhlasila přímé zadání 
zakázky na  zastupování na  komoditní 
burze na  dodavatele silové elektřiny 
a zemního plynu Městu Bělá pod Bezdě-
zem a  jeho podřízeným organizacím 
společnosti FIN-servis a.s. 

Rozpočtové opatření č. 1/2016
Rada města doporučila zastupitel-
stvu města schválit rozpočtové opat-
ření č. 1/2016 – příjmová část roz-
počtu se navyšuje o  1.121.594,67 Kč 
na  81.100.594,67 Kč, výdajová část 
rozpočtu se navyšuje o  1.960.000,- 
Kč na  90.389.000,- Kč. Financo-
vání z  vlastních zdrojů je ve  výši 
9.288.405,33 Kč. 

Cenová doložka pro r. 2016
Rada města schválila cenovou doložku 
pro vytápění bytových a  nebytových 
prostor města a cenová i platební pravidla 
pro rok 2016 předložená panem Řezáčem.

Pojízdná prodejna
Rada města schválila poskytnutí účelo-
vého � nančního daru na služby pojízdné 
prodejny pro městské části Bělá-papírny, 
Šubrtov, Hlínoviště-zastávka a  Březinka 
na rok 2016. 

Havárie v zámku
Rada města vzala na vědomí zprávu o vy-
padlé části klenby arkády v 2. NP sever-
ního křídla zámku v Bělé pod Bezdězem. 
V  důsledku této havárie rada schválila 
bezodkladné trvalé vystěhování a vykli-
zení všech bytů v  2. a  3. NP severního 
křídla zámku z bezpečnostních důvodů, 
byty v 1. NP severního křídla zámku ne-
budou v  případě přirozeného uvolnění 
nově obsazovány.
Rada odsouhlasila dle návrhu bytové ko-
mise přidělit pro tyto potřeby byty v ul. 
Berkova čp. 179, ul. Zámecká čp. 2, byt 
č. 4 a č. 5 a v ul. Lidová čp. 776, byt č. 3. 
Pro potřeby oprav těchto bytů rada od-
souhlasila výjimku ze Směrnice města 
č. 1/2014 k přímému zadání zakázek � r-
mám, s nimiž má město uzavřenu rám-
covou smlouvu, i nad limit 50.000,- Kč.

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás pozvat na setkání vedení města
s občany jednotlivých částí Bělé pod Bezdězem. 

Další setkání v roce 2016 proběhnou v následujících termínech:

• 13. 4. 2016 v 17 hodin v klubovně Pejřaváku pro občany Březinky a Bezdědic,
• 18. 4. 2016 v 17 hodin v hostinci „Šantán u Houbaře“ pro občany Hlínoviště,
• 20. 4. 2016 v 17 hodin v MŠ na Pražské ulici pro občany Šubrtova, 
 Výsluní a nádraží,
• 27. 4. 2016 v 17 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 
Jitka Tošovská
starostka města Bělá pod Bezdězem.

Svoz občanů na setkání dne 13. 4. 2016 – zastávka Bezdědice – 16.45 hodin
Svoz občanů na setkání dne 18. 4. 2016 – zastávka v Hlínovišti u čp. 15 – 16.45 hodin
Svoz občanů na setkání dne 20. 4. 2016 – zastávka papírny – 16.45 hodin

Zveme Vás na 
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

ve středu
6. 4. 2016 od 17 hod. 

v klubu Základní školy 
v Máchově ulici. 

FOTOSOUTĚŽFOTOSOUTĚŽ

VÍCE NA www.mkzbela.cz

pro kalendář 2017

VÍCE NA www.mkzbela.cz

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE
31. 8. 2016

Pronájem nebytových prostor
Rada města odsouhlasila ukončení ná-
jemního vztahu na pronájem nebytových 
prostor v  domě čp. 148 na  Masarykově 
náměstí (pekárna) a  současně schválila 
zveřejnění záměru pronajmout tyto pro-
story sloužící k  podnikání v  domě čp. 
148. 

Oprava břehů rybníka
Rada města dle čl. V. bodu 9, Směrnice 
města č. 1/2014, Zásady a postupy při za-
dávání veřejných zakázek, rozhodla, že 
nejvhodnější nabídkou na  veřejnou za-
kázku malého rozsahu „Bělá pod Bezdě-
zem, oprava břehu rybníka Slon – velká 
nádrž – 1. etapa“ je nabídka uchazeče 
STAVOTRANS, s. r. o., Černá silnice 
369, 295 01 Mnichovo Hradiště, s nabíd-
kovou cenou ve  výši 229.833,56 Kč bez 
DPH.

Bc. Zdeněk Krenický, tajemník úřadu

Setkání s občany města 
Bělá pod Bezdězem a příměstských částí
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Bělský sedmiboj

díž do  krajského kola, které se uskuteční 
v půli dubna v Nymburce. A to zdaleka ne-
bylo vše. Ve  stejné kategorii získala čestné 
uznání Nela Cankařová ze VII. B. Oba dva 
zmiňovaní si texty zvolili sami a i jejich pro-
jev byl velmi osobitý.
V nejstarší kategorii se podařilo získat čestné 
uznání Šarlotě Trabalíkové z  VIII. B. Ta si 
obdobné ocenění přivezla již loni a na roz-
díl od Davida, který je nově objeveným ta-
lentem, je již ostřílenou harcovnicí, která má 
vše, co souvisí s divadlem a recitací, ráda.
Ani nejmladší účastníci se nenechali za-
hanbit. V  konkurenci 28 recitátorů svou 
premiéru v soutěži nejlépe zvládla Simona 
Matoušková z II. A. Ta také získala čestné 
uznání. Ani pro Simču není svět poezie 
a  reprodukce textů velkou neznámou, 
protože má, navzdory svému věku, zkuše-
nosti s prkny, která znamenají svět.
I ostatní, Edward Trabalík, Viktorie Vole-
manová, Matěj Čelikovský, Eliška Ton-

Ve dnech 8. a 11. března 2016 se v budově 
Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Bole-
slavi konalo okresní kolo recitační soutěže 
Dětská scéna. Této akce se také zúčastnili re-
citátoři vyslaní naší školou.
A letošní rok byl pro ně nebývale úspěšný. 
David Durdis ze VII. A oslovil svým výstu-
pem odbornou porotu natolik, že s  básní 
Raport od F. Šrámka a textem Proč? od M. 
Sancez vyhrál svou kategorii. Postupuje tu-

drová, Miroslava Dimitrova, Soňa Řehoř-
ková a  Lucie Králová, zaslouží pochvalu, 
protože jít s kůží na trh s přednesem básně 
či prozaického textu není nic snadného. 
Všichni si do  dalších let odnesli cenné 
zkušenosti a Davidovi bude v dubnu celá 
škola držet pěsti, aby byl jeho přednes 
stejně famózní jako v Mladé Boleslavi.

Mgr. Zuzana Kleinová

Dne 23. února se na  Gymnáziu 
Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi 
uskutečnilo okresní kolo zeměpisné 
olympiády, kterého se zúčastnili 
i  žáci naší školy. Mezi konkurencí 
žáků základních škol, ale ani gym-
názií mladoboleslavského okresu se 
bělští zástupci rozhodně neztratili.
Nejlepšího výsledku dosáhla Soňa 
Řehořková z  VI. A, která skončila 
ve  své kategorii na  krásném sed-
mém místě. V první půlce žebříčku 
však skončili i  Lukáš Andrejko 
(VI. A, 10. místo), Nela Cankařová 
(VII. B, 12. místo) a Matouš Kulich 
(IX. A, 16. místo). Lucie Horská 

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY, DĚNÍ VE MĚSTĚ

Tak jsme se do toho konečně pustili. V so-
botu 12. 3. jsme zahájili Bělský sedmiboj 
turnajem v bowlingu. Zúčastnilo se ho šest 
týmů a  věřím, že si to všichni užili. A  to 
bez rozdílu, zda to byli borci, kteří toho již 
notně odkouleli, nebo ti, co viděli bowlin-
govou dráhu poprvé. Přesně dle olympij-
ského hesla „Není důležité zvítězit, je dů-
ležité zúčastnit se“ kouleli všichni statečně 
a  srdnatě a  hlavně si užili společný spor-
tovní výkon. Pořadí v  turnaji bylo násle-
dující:
1. Sahara  610 b.
2. Výsluní 581 b.
3. Březinka 531 b.
4. Bezdědice 526 b.
5. Měšťáci 490 b.
6. Lidovky 391 b.

Žáci naší školy se účastnili Dětské scény

Tým Sahara – vítěz bowlingu

Bělský sedmiboj bude pokračovat turna-
jem v šipkách. Po něm pak bude následovat 
7. 5. turnaj v kuličkách. Ten bude otevřený 

Okresní kolo zeměpisné olympiády

všem občanům Bělé, kteří přijdou, a pro-
běhne před „lidovkami“. 
Bližší informace najdete v příštím Zpravodaji.
Pro nejširší veřejnost však jsou určeny 
i  další soutěže pořádané v  rámci Běl-
ského sedmiboje, a to Bělská regata (30. 7.) 
na  koupališti a  Bezdědický krpál (17. 9.) 
v Bezdědicích.
Ještě bych se chtěl zastavit u Bělské regaty. 
Bude to závod unikátních plavidel, která si 
postaví soutěžící sami, a dokonce budou 
schopni s  ním i  něco uplavat. Závod je 
nejen na čas, ale i na krásu a hlavně pro 
srandu. Takže neváhejte, začněte připra-
vovat plány na stavbu plavidla a sežeňte 
lodníky, ať si to užijete s námi nejen kou-
káním.

Ing. Milan Lomoz

sice nezopakovala svůj úspěch 
z předešlých let, i tak jí ale patří 
velké poděkování.
Stejně jako na  školní úrovni 
museli soutěžící dokázat své 
teoretické znalosti, předvést 
své dovednosti s  atlasem a  na-
víc také uplatnit znalosti z dal-
ších oborů v tzv. praktické části, 
která většinou spojuje zeměpis 
s matematickými dovednostmi. 
Všem našim soutěžícím dě-
kujeme za  reprezentaci školy 
a  gratulujeme k  báječným vý-
sledkům.

Mgr. Petra Kuchařová
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Na  Habru v  Klášteře Hradišti, ležícího 
u  hlavní silnice z  Mimoně do  Mnichova 
Hradiště. Zde můžeme uspokojit své mate-
riální potřeby v podobě výborného oběda. 
Odsud pak autobusem přejedeme zpět 
do Bělé pod Bezdězem. 
Startovné je 30 Kč, jízdné autobusem z Bělé 
do Mnichova Hradiště a zpět je 60 Kč. 

Druhé putování z Bělé na Radechov
v sobotu 16. dubna
Další putování po  valdštejnském panství 
se uskuteční v  sobotu 16. dubna a zavede 
naše kroky na bělské panství, kde si připo-
meneme roli Valdštejnů jako podnikatelů. 
Od 8 hod. bude otevřeno v bělském zámku 
informační středisko. Pro zájemce je při-
pravena procházka po tajemných bělských 
uličkách.
V  9 hod. po  slavnostním zahájení pro-
běhne prohlídka valdštejnské manufak-
tury, seznámíme se také s lesnickou školou, 
která byla v  Bělé pod Bezdězem založena 
v  roce 1855 hrabětem Kristiánem z Vald-
štejna a  v  bělském zámku působila až 
do roku 1903.
V 10 hod. se pak vydáme na nenáročnou 
trasu na  Radechov. Protože půjdeme ces-
tou necestou, bude potřeba se zuby nehty 
držet horského vůdce Jiřího Bollarda, aby-
chom se ve zdraví dostali nejen na Rade-
chov, ale i  zpět do  Bělé. Na  Radechově si 
prohlédneme hájovnu, kde pobýval i  ko-
runní princ Rudolf, syn císaře Františka Jo-
sefa I. Délka trasy je cca 8 km.
Na  druhém putování vybíráme pouze 
startovné 30 Kč. Dopravu vlakem si hradí 
každý účastník individuálně.
Protože je první etapa vázána na  auto-
bus, prosíme zájemce o  místo v  auto-
busu, aby se přihlásili u Jiřího Bollarda na 
tel. 720 584 360.

PhDr. R. Mauserová

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Z  Mnichova Hra-
diště přes oboru 
do Maníkovic 
2. dubna

Letošní XIII. ročník 
putování Máchovi 
v patách je zaměřen 
na  poznávání stop, 
které rod Valdštejnů 
zanechal v  krajině 
kolem Doks a  Bělé 
pod Bezdězem. 
Valdštejnům totiž 
vděčíme za  hospo-

dářský rozvoj naší oblasti, který byl zahájen 
po třicetileté válce a trval až do roku 1945.
Valdštejnové zde založili několik obor 
(Maníkovická obora; obora Valdštejnsko 
v  bělském polesí; obora mezi Doksy, Sta-
rými Splavy a  Hradčany, dnes nazývaná 
Velký Dub), zasloužili se o stavební úpravy 
zámků v Doksech, v Bělé a v Mnichově Hra-
dišti, o rozvoj zejména lesního hospodářství, 
dřevařského průmyslu a dopravy. Díky nim 
vede totiž naším územím železnice.
Naše první putování povede po  stopách 
Arnošta Josefa z  Valdštejna, který v  roce 
1680 koupil panství Doksy i Bělou a v roce 
1690 přesídlil na  zámek Mnichovo Hra-
diště. Zde po  zahájení s  K. H. Máchou 
a  Arnoštem z  Valdštejna si prohlédneme 
druhý prohlídkový okruh, a  sice interiéry 
„Setkání panovníků Svaté aliance“ a  zá-
mecké divadlo (vstupné: 100 Kč, senioři 
od 65 let: 70 Kč).
Setkání Svaté aliance v Mnichově Hradišti 

Filipojakubská 
noc, Valpuržina 
noc, pálení čaro-
dějnic, nebo Bel-

tain? Pod všemi těmito jmény se skrývá noc 
z 30. dubna na 1. května podle toho, v které 
zemi a kterém období se slavila.
Je to jeden z nejstarších lidových svátků pro-
bíhajících velmi obdobně v různých kou-
tech světa. Za nejstarší z nich se považuje 
Beltain, nejdůležitější keltský svátek, v pře-
kladu „oheň na uctění boha Belena“, uči-
tele druidů a ochránce lidu. Začal zapalová-
ním ohně, okolo kterého se tančily rituální 
tance a od něhož si obyvatelé přinášeli ohně 
do svých krbů. K tomuto zvyku se také pojí 
vztyčování májek (ozdobená břízka) a zvyk 
líbat se 1. května pod rozkvetlým stromem.
Později byla tato noc zasvěcena svaté Val-
purgii, bojovnici proti temným silám. Lidé 
věřili, že tuto noc se musí rodiny i hospodář-

ství chránit před nečistými silami, k čemuž 
se používaly různé prostředky. Mezi hlavní 
patřilo zapalování ohňů a vyhazování za-
pálených košťat do vzduchu. Popel z těchto 
ohňů měl údajně zvláštní moc pro zvýšení 
úrody. Ještě v průběhu středověku byl svátek 
zasvěcen apoštolům Filipu a Jakubovi (Fili-
pojakubská noc). 
Pod různými jmény se tak skrývá oslava jara 
a probouzení přírody. Vy ji můžete probudit 
s námi zapálením ohně na městském stadi-
onu. Vatru pro vás připravili členové fotba-
lového klubu SK Bělá, o vaši bezpečnost se 
postarají dobrovolní hasiči. Během večera 
u velkého ohně se můžete bavit s hudebním 
doprovodem skupiny Heretic group, kterou 
pro Vás zajistila MKZ.  
V 18 hod. zveme všechny čarodějky a čaro-
děje do parku na náměstí, odkud budeme 
odcházet společným průvodem. 

Simona Grosová, MKZ Bělá

Každý den chodím se svým pejskem 
na  procházku po  Bělé a  nemohla jsem 
si nevšimnout většího pořádku, než byl 
dříve. Náměstí i  přilehlé ulice kolem 
města byly na  podzim uklizené od  listí. 
Jako příklad uvedu: kolem kina parčík 
a  chodník byl léta v  nepořádku, což se 
od  podzimu díky zaměstnancům Tech-
nických služeb v  čele s  panem Dufkem 
zlepšilo. Myslím, že je dobré poukazo-
vat na  nedostatky, ale také pochválit 
za dobře vykonanou práci.

Eva Kroupová

Máchovi v patách po valdštejnském panství

Filipojakubská noc 

Čistější Bělá 

uskutečněné ve  dnech 3. – 20. září 1833 
mělo kromě diplomatického jednání za cíl 
především upevnění vztahů přítomných 
panovníků a  jejich rodin. Zúčastnil se ho 
rakouský císař František I. s  chotí Karolí-
nou Augustou, ruský car Mikuláš I. s chotí 
Alexandrou Fjodorovnou (původně Šarlota 
Pruská), velkovévoda saský Karel Bedřich 
s  manželkou, carovou sestrou Marií Pav-
lovnou, pruský korunní princ Bedřich Vi-
lém a Vilém Nasavský z vládnoucí dynastie 
v Nizozemsku a Lucembursku. Během se-
tkání uspořádal hostitel Kristián Valdštejn 
(1794-1858) několik loveckých výprav. 
Kromě lovu se panstvo bavilo i divadlem, 
neboť na zámku bylo koncem 18. století vy-
budováno zámecké divadlo a  Valdštejnové 
byli velcí příznivci divadelního umění. Pro-
hlídka trvá 45 minut.
Poté se autobusem přesuneme na Klokočku 
ke  kapli sv. Stapina, odkud s  odborným 
průvodcem z lesní správy vyrazíme do ve-
řejnosti nepřístupné Maníkovické obory. 
Revír Klokočka patřil do panství Mnichovo 
Hradiště a  Bělá pod Bezdězem. Obora 
v této podobě vznikla v roce 1824 na příkaz 
Arnošta Filipa z  Valdštejna. V  roce 1876 
měla rozlohu 1716 ha. V  původní oboře 
stával v  18. stol. v  průsečíku sedmi cest 
tzv. Lusthaus. Bývalá lázeňská budova byla 
v roce 1832 přeměněna na myslivnu a poz-
ději klasicistně přestavěna. Klokočkou je 
tedy nazývána původní barokní kaple sv. 
Stapina a samota v úzkém a vlhkém údolí 
potoka Rokytky, obklopená lesy.
Pokud se to podaří a  nezabloudíme v  le-
sích obory, vyjdeme v  blízkosti hostince 
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O Plaváčkovi
Divadlo na cestě Liberec
9. dubna od 15 hod. 
Tři zlaté vlasy ještě pevně drží na Vševědově 
hlavě a cesta k nim vede přes mnohá dobro-
družství.
Hraje Miroslav Los. 
Vstupné: 30 Kč, rezervace možná na  in-
ternetových stránkách www.mkzbela.cz. 
Předprodej v Knihovně V. Holana.

Tombs family
DS Tyl Bakov nad Jizerou 
15. dubna od 19.30

Volné pokračování hry Hrobka s  vy-
hlídkou nás vrací do  domu Monument 
House, rodinného sídla rodiny Tombových 
(TOMBS FAMILY). Pokud jste si mysleli, 
že se všichni Tombovi vyvraždili kvůli dě-
dictví, jste na omylu. Ještě jich tu pár zbylo 
a těch pár to dědictví také chce...

Jak se k  dědictví dostat, když je mnoho 
zájemců?

V Monument House je pouze jedna cesta...
Uvidíte mnoho vražd různými způsoby - trá-
víme se, střílíme se, bodáme se. Do toho tro-
chu lehké erotiky a konverzačního humoru.
Bulvár? Ne, ne, prostě dobře zrežírovaná 
a zahraná sranda! :-)

Vstupné: 60 Kč, v  předprodeji: 50 Kč. Re-
zervace možná na www.mkzbela.cz, před-
prodej v Knihovně V. Holana.

V KOMORNÍM SÁLE MKZ 

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Pondělí: příležitostně 
Výtvarné dílničky pro MŠ a ZŠ

Středa: 8 – 13 h
Herničky pro nejmenší děti
Výtvarné aktivity

Čtvrtek: 12 – 17 h
Výtvarné odpoledne pro děti z MŠ, ZŠ  
18.30 – 19.30
Angličtina pro dospělé – pokročilí

Pátek: 8 – 13 h
Herničky pro nejmenší děti
Hudebně-pohybové aktivity

Těšíme se na vás.
I. Křivánková (p. Kaštánková) - bližší informace 

na tel. čísle 606 174 564

RODIČOVSKÉ  
CENTRUM 
KAŠTAN 

Ve  sváteční neděli 1. května poprvé 
po zimním období otevíráme Informační 
centrum (IC) s expozicemi, včetně obou 
prohlídkových okruhů. Provozní doba 
zámku se mění, od května je IC otevřeno 
každý den od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. 
Pravidelné prohlídky zámeckého okruhu 
začnou každý víkend v  9, 11, 13 a  v  15 
hod. Dětskou manufakturu a  sklepení 
můžete navštívit kdykoliv v  otevírací 
době. Jiný čas prohlídek lze dohodnout 
telefonicky. 
V  sobotu 7. května slavnostně zahá-
jíme v  prostoru IC výstavu „Ruční 
zpracování lnu“, kterou jsme připra-
vili spolu s  pobočkou Umělecko-prů-
myslového muzea v  Praze, Muzeem tex-
tilu v České Skalici. Nebudou chybět ani 
tradiční dílničky zaměřené na  zpraco-
vání lnu pod vedením zkušené lektorky 
z  Muzea tkalcovství Dům pod jasanem 
z  Trutnova, které se uskuteční 8. května 
od 13 do 16 hod. 

Vstupné:

- dílničky - dobrovolné 
- zámecký prohlídkový okruh 
 dospělí: 50 Kč, snížené: 25 Kč
- dětská manufaktura a  sklepení 
 dospělí: 20 Kč, snížené: 10 Kč

I v letošní sezoně se těšíme na vaši návštěvu. 

INFORMAČNÍ CENTRUM S EXPOZICEMI 
NA ZÁMKU 

sobota a neděle 16. – 17. 4. 2016
Zveme vás na  dvoudenní košíkářské 
sympozium, které proběhne o  víkendu 
16. a 17. dubna, a to v sobotu v čase 10 – 
16 hod. a v neděli 9 – 15 hod. Během dvou 
dnů se seznámíte s technikou pletení z vr-
bového proutí a vlastnoručně si vyrobíte 
ošatku a košík.
Košíkářský kurz je netradičně určen jed-
notlivcům, kteří se musí předem nahlásit 
osobně v Informačním centru na zámku 
nebo telefonicky na čísle 313 034 288 či 
mailem na ic@mkzbela.cz. Počet míst je 
omezen. Zájemci, na  které již nezbude 
místo, se přesto mohou přijít podívat 
na ostatní účastníky kurzu a techniku ple-
tení okoukat. 

Košíkářské sympoziumSezona 2016 Letos jsme se zaměřili na  dětské čtenáře, 
a proto k nám do knihovny zavítaly děti jak 
z Mateřské školy Velenského a nádraží, tak 
žáci ze Základní školy Bělá pod Bezdězem. 
Při tematických besedách se ti nejmenší se-
známili s prostředím knihovny a podívali se 
na nové dětské knihy; ti starší si kromě toho 
také vyzkoušeli práci s knižním katalogem. 
Pro dospělé čtenáře jsme zpřehlednili a zak-
tualizovali výpůjčky časopisů.  Do knihov-
ního fondu přibyla spousta žádaných novi-
nek, např. James, E. l.  – Grey;  Vondruška, 
Vl. – Letopisy královské komory, 9. díl;  
Rehn, H. – Vojenská felčarka a další.  
Čtenáři, a nejen oni, si mohou v knihovně za-
koupit vyřazené knihy za cenu 5,- Kč za kus.

Také jsme vyhodnotili nejlepší čtenáře 
za loňský rok. 

Mezi dospělými byli nejpilnější:
1.  Žižková Jana
2.  Hercíková Věra
3.  Radicsová Marie

Mezi dětskými byli nejpilnější:
1. Capiková Kristýna
2. Capiková Gabriela
3. Patrná Nikola.

Ohlédnutí za akcí 
„Březen - měsíc čtenářů“

Vstupné dobrovolné.
MKZ, IC s expozicemi na zámku

e-mail: ic@mkzbela.cz
pevná linka: 313 034 288

mobil: 736 162 787 
www.mkzbela.cz Vaše knihovnice



6

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PODĚKOVÁNÍ

Dne 28. března tomu byly dva roky, co nás opustila 
naše milovaná maminka, paní Marie Machačová.

Stále vzpomínají synové a dcera s rodinami.

„Člověk jde dál, ale vzpomínky zůstávají“
Dne 10. dubna si připomínáme nedožité 
88. narozeniny pana Františka Kopčana. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte si s námi.

 S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami.  

Dne 11. dubna vzpomeneme pátého výročí úmrtí 
našeho tatínka a  dědečka, pana Jaroslava Kůtka. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dcera Marie a syn Jaroslav s rodinami.
Dne 12. dubna uplynuly již 3 roky, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná maminka a babička, paní 
Marie Tošovská.
Stále vzpomínají dcera Blanka a syn Jarda s rodinou.

Dne 15. dubna tomu bude čtrnáct let, co nás navždy 
opustila naše milovaná maminka a babička, 
paní Anna Daňhelová.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou syn Milan, 

dcera Radka a vnoučata s rodinami.

Dne 17. dubna uplynulo již osm let, 
co nás navždy opustila naše maminka 
a babička, paní Věra Kočová, Zámek č. 
2. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
syn Václav a Věra Kočovi a vnoučata

„Dny plynou jako tiché řeky proud, jen vzpomínka 
v srdci trvá a nedá se zapomenout.“ 

Dne 20. dubna uplyne již deset let od doby, kdy 
nás navždy opustila naše drahá maminka, babič-
ka a prababička, paní Jana Husáková z Bělé pod 
Bezdězem. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. 

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene dcera Míla 
Měšťanová, rozená Husáková, s rodinou. 

Dne 22. dubna uplyne třetí rok, kdy je s  námi 
naše maminka, paní Eva Chrtková, již pouze 
ve vzpomínkách.

S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Chtěl bych velmi poděkovat naší paní sta-
rostce Jitce Tošovské a  novému místosta-
rostovi panu Lukáši Volemanovi za  milou 
návštěvu a  dar k  mému životnímu jubi-
leu. Děkuji také zástupcům odborů KOVO 
a všem přátelům, kteří mi blahopřáli.

Jaroslav Veselý

VZPOMÍNKY

TŘÍDNÍ SRAZ ROČNÍKU 1963

 ANTIOCHIA 
Jarní pouť a svěcení 

kapličky na Vazačce

Milí spolužáci, 
přišel čas, kdy bychom se zase jednou mohli se-
tkat. Naplánovali jsme proto sraz všech tří tříd 
ročníku 1963 na den 18. 6. od 15 hod. v restau-
raci U Sluníčka, na Masarykově náměstí, Bělá 
pod Bezdězem. Prosíme, hlaste se v hračkářství 
u Eichlerů, kontakt: Tyršova 69, 294 21 Bělá pod 
Bezdězem, telefon: 326 701 335. 
Těšíme se na všechny, ať již zůstali v okolí, nebo 
se zatoulali daleko od nás. Pokud nemůžete při-
jet osobně, napište nám alespoň zprávu.                     

za organizátory Josef Kittel, Bělá pod Bezdězem 

I  v  letošním roce bude na  římsko-
katolické faře probíhat prázdninová 
Antiochia. Kromě letních měsíců se 
její členové, zvaní „antiošáci“, setkávají 
i  na  jaře; letos o  víkendu 1. – 3. dub-
na. Slovy „Nenechme léto na  náhodě, 
pojďme poutí poprosit“ zvou na  pouť, 
která se uskuteční v sobotu 2. dubna.

Poputujeme z  bělského farního koste-
la, kde v 9.30 bude vyslání a požehná-
ní na  cestu. Stará poutnická pěší ces-
ta vede kolem kaple Nejsvětější Trojice 
a směřuje k Bezdězu přes Vazačku, kde 
byla před časem obnovena kaple s obra-
zem Panny Marie Monserratské od au-
torky Balbíny Králové. Kaple bude při 
této poutní příležitosti vysvěcena (cca 
v 10 hod). Všichni jste srdečně zváni – 
ať už na  pěší pouť z  Bělé, nebo přímo 
na místo.

Po  vysvěcení budou mladí poutníci 
pokračovat až do  bezdězského kostela 
sv. Jiljí, kde se nachází kopie sochy již 
zmíněné Panny Marie Monserratské. 
K  ní se chodilo modlit svého času až 
40  000 poutníků ročně, a  Bezděz tak 
patřil k  největším poutním místům 
v  Čechách. Ty doby sice již minuly, 
ale „antiošáci“ sem půjdou poprosit 
za zdar letošní prázdninové Antiochie. 
Můžete se k  nám přidat. Pouť za-
končíme mší svatou v  kostele sv. Jiljí 
na Bezdězu. 

                                       
  P. Kamil Škoda

Muzeum Podbezdězí pořádá v březnu 
2016 tyto akce:

Přednáška: Vznik a vývoj přípražských 
letních letovisek
Čtvrtek 21. dubna od 17 hodin

Ve čtvrtek 21. dubna 2016 se v Muzeu Pod-
bezdězí uskuteční přednáška historičky 
Středočeského muzea v Roztokách u Prahy 
Mgr. Marcely Šášinkové o vzniku a vývoji 
přípražských letovisek, s důrazem na histo-
ricky první letovisko v Roztokách u Prahy.

Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
Pátek 8. dubna 2016 od 18 hodin
Pravidelná mše svatá v  zámecké kapli 

sv. Josefa bude sloužena v pátek 8. dubna 
2016 od 18 hodin.

Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 29. dubna 2016 od 18 hodin
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře v Bělé p. B. 
bude sloužena v  pátek 29. dubna 2016 
od 18 hodin.

Kontakt:
Muzeum Podbezdězí, pobočka Muzea 
Mladoboleslavska, Zámek 1 (1. patro), 

Bělá p. B.    tel.: 326 701 618
www.muzeumbela.cz 

muzeumbela@gmail.com

Muzeum Podbezdězí v dubnu 2016

Hudební altán 
v parku na Masarykově náměstí 
1. května od 14 hod.

Jako každý rok, i letos vás zveme první květ-
nový den do parku na náměstí na prome-
nádní koncert skupiny Old Stars Mladá 
Boleslav. Letos zároveň nabízíme možnost 
navštívit výstavu Fenomén Merkur, která 
bude ve  Výstavním sále MKZ otevřena 
od 14 do 16 hod. a doplněna o model brit-
ského mostu Tower Bridge, jehož autorem  
je Karel Folprecht z Prahy, kterého stejně jako 
pana Mládka stavebnice Merkur uchvátila 
již v dětství a toto okouzlení mu vydrželo až 
do zralých let. 

-MKZ-

Májový promenádní 
koncert

S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.
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Dále se na přelomu dubna a května, tj. 
29. 4. – 1. 5. vypravíme se všemi dětmi, 
většími i menšími, do Jičína zachránit po-
hádkový svět. Držte nám palce, ať se nám 
to povede!

Zveme vás: 
Sobota 2. 4. - další „Máchovské putování“, 
tentokráte po  Valdštejnově panství: zámek 
Mnichovo Hradiště, obora Klokočka. Odjezd 
autobusu v 9 hod. od sportovní haly. Zasta-
víme i u vlakového nádraží v Bělé pro účast-
níky, kteří přijedou vlakem. Návrat: mezi 16 
– 17 hod., cena: 60 Kč. Občerstvení nutno ob-
jednat při přihlášení. 

Sobota 16. 4. - Začneme prohlídkou bělského 
zámku v 9 hod. Poté se vydáme neznačenou 
cestou na Radechov, kde nás čeká prohlídka 
bývalého loveckého zámečku. Pro přespolní 
bude od 8 hod. připraven program, např. pro-
cházka bělskými uličkami.
Ukončení akce do 17 hod.

Pátek 22. 4. - Schůze na základně TPD. Mimo 
jiné budeme přijímat přihlášky na akci Klo-
bouková neděle v Kryštofově údolí spojenou 
se dnem řemesel. Dále dostanete informace 
k  akci Severní stopou - turistický pochod 
v Dolní Poustevně. 

Hosté jsou vítáni.
Přihlášky můžete posílat také e-mailem. Další 
informace najdete na stránkách TPD, kde je 
i nová sekce Info-expres. 

Horský vůdce

SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST

Členové Spolku amatérských cyklistů Bělá 
pod Bezdězem pořádají pravidelně pro děti 
a mládež seriál závodů „SAC Dětský pohár 
MTB“. Loňským rokem se uzavřelo první 
desetiletí, ale historie sahá až do roku 1995, 
kdy se začalo s jednorázovými závody ke Dni 
dětí v prostoru škvárového hřiště U Háječku. 
Zájem byl od začátku velký, např. v roce 1996 
se závodu zúčastnilo 110 dětí!
V roce 2002 se k závodu přidal ještě závod 

zručnosti jako příprava na dopravní soutěž 
mezi školami. S rozšířením jednorázového 

závodu na pohár v roce 2006 jsme změnili 
i místo konání a všechny závody od té doby 
probíhají v areálu ZŠ v Máchově ulici.
Pro letošní ročník jsme připravili několik 
novinek a některé další máme ještě v záloze. 
Už minulý rok došlo k rozšíření počtu závodů 
v poháru z 3 na 4 (do celkového pořadí se po-
čítají 3 nejlepší výsledky). Pro letošní a další 
ročníky chceme zatraktivnit tratě závodů, 
vytvořit lepší zázemí a začlenit do programu 
závodního odpoledne i další aktivity.
Pravidla závodů a  termíny jejich ko-
nání budou postupně zveřejňovány na 
www.sacbela.cz, případně na Facebooku 
SAC. 
Slavnostní vyhlášení celkových výsledků pro-
běhne na posledním závodě v červnu 2016.
Srdečně vás a vaše děti zveme k účasti v SAC 
Dětském poháru MTB 2016!!!

Radek Loukotka, 
SAC Bělá pod Bezdězem

O nudu je mezi junáky opravdu nouze. 
Ani v březnu členové skautského bělského 
střediska Svornost nezaháleli. Ti dospělí 
(viz. foto) se zúčastnili zasedání středis-
kové rady hned první březnový víkend, 
kdy se sjeli do Hlínoviště a kromě pro-
jednání aktuálních záležitostí pokračovali 
v intenzivní přípravě letního junáckého 
tábora Svornosti, který se uskuteční od 
4. do 15. července v Hradčanech. Aby-
chom vše neprojednávali jen v  teple 
„u kamen“, vydali jsme se na budoucí 
místo činu a obhlédli místa, kde se bude 
odehrávat celotáborová hra týkající se 
prozkoumání jednoho tajemného města. 
Víc pochopitelně neprozradím.
Do začátku červencového tábora ovšem 
zbývá ještě spousta času, ve kterém se 
také chystáme na  závody nejmenších 
členů Svornosti, tedy vlčat a světlušek. 
Takže na pravidelných středečních schůz-
kách poznáváme stále lépe přírodu i sami 
sebe, luštíme šifry, bouráme hranice fy-
zické zdatnosti, utužujeme týmovou spo-
lupráci, vaříme, učíme se první pomoc… 
Je toho opravdu hodně, ale užíváme si to.
Od 18. do 20. 3. se uskutečnily dvě akce 
určené zvlášť pro vlčata a  světlušky – 
holky putovaly z  Bělé do  Havlíčkova 
Brodu na Víkend s kouzelnou lucernou, 
kluci na Víkend v džungli až do dalekých 
Boskovic. Bližší informace najdete v dal-
ším Zpravodaji.
Ti větší, tedy skauti a skautky, zase jeli 
na výpravu do České Lípy a  taky si to 
patřičně užili.

Zapsaný spolek TAJEMSTVÍ zahájil svou 
letošní činnost v sobotu 12. března 2016 
tradiční jarní brigádou na bývalém hřbi-
tově při farním kostele Povýšení sv. Kříže 
v Bělé pod Bezdězem. Spolu s majitelem 
(církev), za výrazné podpory města a vy-
datné pomoci místních Technických služeb 
města se dlouhodobě snažíme udržet toto 
zákoutí, kde stále ještě sní svůj věčný sen 
valná většina Běláků, našich předků, v dů-
stojné podobě.

V sobotu 16. 4. vás všechny zveme na již tra-
diční odmykání Březinské studánky. Sraz 
u České brány v 9 hod. V případě špatného 
počasí (např. silný déšť) se akce nekoná.
S sebou: vuřty, hořčici nebo kečup (dle chuti), 
chléb, pití… Na sebe: oblečení do přírody 
podle aktuálního počasí, neprodyšnou obuv, 
popř. pláštěnku. Nezapomeňte s sebou vzít 
hrábě, ideálně i pracovní rukavice a hlavně 
dobrou náladu.
Program: hry pro děti, úklid okolí lesní stu-
dánky (hrabání listí, sběr odpadků), spo-
lečné opékání vuřtů, symbolické odmykání 
studánky. Plánovaný návrat kolem 13 hod 
k České bráně.
ÚČAST RODIČŮ I ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI 
VÍTÁNA!                                                       

Jerry

Seriál závodů „SAC Dětský pohár MTB“

Ve Svornosti se nenudíme

VLASTIVĚDNÝ ODDÍL

Otvírání Březinské studánky 

ODDÍL TURISTIKY 
Duben - máchovský měsíc

TAJEMSTVÍ

SKAUTSKÉ STŘEDISKO SVORNOST BĚLÁ 

 Josef Müller



8

Vydává město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, Bělá pod Bezdězem, 294 21; IČ: 237434 Registr: MK ČR E 10915, redakční rada: Jitka Tošovská, 
Lukáš Voleman, Petr Matoušek, Simona Grosová, Bc. Zdeněk Krenický; e-mail: zpravodaj@mubela.cz. Inzerci přijímáme na tel. č. 326 700 911, 

uzávěrka vždy 15. v měsíci. Náklad: 2000 ks, ročník 40, tisk: MS Polygrafi e s.r.o. Zpravodaj na internetu: www.mubela.cz, www.mkzbela.cz

RODINA Z PRAHY 
hledá dům v Bělé pod Bezdězem 

- rychlé jednání
- platba v hotovosti 

Dům může být i v horším 
stavu, k rekonstrukci. 

tel: 603 208 579 
(nejsme žádní zprostředkovate-

lé ani realitka)

KE KOUPI

FILIPOJAKUBSKÁ NOC

příprava čarodějné letky 

soutěže - hudba - občerstvení soutěže - hudba - občerstvení 
FOTBALOVÝ STADION

příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky příprava čarodějné letky 
PA R K  N A  N Á M Ě S T Í

30. 4. 2016 
18. hod

PŘÍPRAVA TENISOVÝCH KURTŮ 
NA SEZONU

Tenisový klub Bělá pod Bezdězem-Výsluní oznamuje 
všem svým členům, že v sobotu 2. 4. 2016 v 8 hod. 
začínají brigády, které budou probíhat v průběhu mě-
síce dubna (dle počasí) každou sobotu a neděli vždy 
od 8 hod. 
V  TÝDNU JE MOŽNÁ BRIGÁDA POUZE 
PO DOMLUVĚ SE SPRÁVCEM KURTŮ. 

Členem klubu se může stát každý, komu bylo 18 let, 
odpracuje 10 brigádnických hodin a zaplatí členský 
příspěvek 400,- na rok.
Výhody člena klubu je volný vstup do areálu teniso-
vých kurtů (dle provozního řádu) i možnost využití 
klubové posilovny.

Další informace je možné získat 
na e-mailu: petr.hruby3@seznam.cz.

Petr Hrubý, správce tenisových kurtů Výsluní

•	 Obsluha regálového skladu/expedient 
(VZV) -1směnný provoz

•	 Obsluha laminovacího stroje    
– 2směnný provoz

•	 Obsluha táckovacích strojů    
– 3směnný provoz

•	 Pracovník údržby     
– 2směnný provoz

•	 Seřizovač strojního zařízení    
– 3směnný provoz

Martin Šturma 
Hit office s.r.o., Papírenská ulice 843 
(areál Papíren Bělá)

PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU 
PRACOVNÍKY NA POZICE:

SPOLEČNOST HIT OFFICE
VÝROBA PAPÍROVÝCH TÁCKŮ

KONTAKT: 

Email :  m.sturma@hitoffice.cz; Tel.: 737 239 597

Mělnická 277
294 21 Bělá pod Bezdězem
www.lekniny-vitek.cz; tel.: +420 601 561 720
e-mail: vitekmartas@seznam.cz

návrhy, rekonstrukce, osázení a údržba 
zahradních jezírek

PĚSTOVÁNÍ LEKNÍNŮ A VODNÍCH ROSTLIN

návrhy, rekonstrukce, osázení a údržba 
zahradních jezírek

MARTIN VÍTEK MARTIN VÍTEK 

INZERCE

ZAHÁJENÍ NÁVŠTĚVNICKÉ SEZONY
Otevřeno každý den od 9 do 12 a od 13 do 17 hod.  

Pravidelné prohlídky zámeckého okruhu začnou 
každý víkend v 9, 11, 13 a 15 hod.

VErNISÁž VýSTAVY 
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na zámku v Bělé  na zámku v Bělé  na zámku v Bělé  na zámku v Bělé  na zámku v Bělé  na zámku v Bělé  na zámku v Bělé  na zámku v Bělé  na zámku v Bělé  
InfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrum

na zámku v Bělé  
Infocentrum

na zámku v Bělé  na zámku v Bělé  
Infocentrum

na zámku v Bělé  na zámku v Bělé  
Infocentrum

na zámku v Bělé  na zámku v Bělé  
Infocentrum

na zámku v Bělé  na zámku v Bělé  
Infocentrum

na zámku v Bělé  na zámku v Bělé  
Infocentrum

na zámku v Bělé  na zámku v Bělé  
Infocentrum

na zámku v Bělé  na zámku v Bělé  
Infocentrum

na zámku v Bělé  
InfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrumInfocentrum

na zámku v Bělé  na zámku v Bělé  

ZAHÁJENÍ NÁVŠTĚVNICKÉ SEZONY
1. května 2016 

VErNISÁž VýSTAVYNISÁž ý
7. května 2016 od  14 hod.
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