
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.

Sobota 4. června 
RUKODĚLNÉ DÍLNY – filcování  
V IC s expozicemi od 13 hod.

Vstupné dobrovolné 

Pátek 10. června
NOC KOSTELŮ  

V kostele Povýšení sv. Kříže 
od 18 hod. 

Vstupné dobrovolné 

Sobota 18. června
O SNĚHURCE 

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

Vstupné: 30 Kč

Středa 22. června
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
V Klubu ZŠ v Máchově ulici od 17 hod.

Neděle 26. června
VERNISÁŽ VÝSTAVY DRÁTĚNÝ SVĚT

Ve Výstavním sále MKZ 
od 15 hod.

Úterý 28. června
VERNISÁŽ VÝSTAVY
U CESTY STOJÍ KŘÍŽ 

V Muzeu Podbezdězí od 17 hod.

Středa 29. června
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ

ALENY SRSTKOVÉ 
V Galerii Česká brána od 18 hod.

Pátek 1. července 
LETNÍ PROMENÁDNÍ KONCERT 

V parku na Masarykově náměstí
od 19.30

Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
červen
6/2016

40. ročník

v tomto měsíci, podle počasí, bychom chtěli 
zahájit letní sezonu na  městském koupa-
lišti. Byly opraveny břehy koupaliště, byl 
změněn zdroj napouštění vody, která bude 
proudit z  přepadu Hlučovských pramenů 
potrubím v  zemi do  koupaliště. Už zbývá 
jenom to, aby se na nás sluníčko usmívalo 
a sezona mohla začít.
I nadále probíhá rekonstrukce bytů na Ma-
sarykově náměstí čp. 25.
Velmi nás potěšila zpráva o  nálezu zmi-
zelých hlav granátníků na  Valdštejnsku. 
Určitě patří velký dík Policii ČR, která se 
touto krádeží zabývala a pachatele dopadla. 
Hlavy budou vráceny těmto postavám 
a zase se nám ukážou v celé parádě. Pohled 
na ně bude dokonalý a cíl našich vycházek 
veselejší.
V tomto měsíci bude probíhat výběr zhoto-
vitele na rekonstrukci kuchyně v Mateřské 
škole ve  Velenského ulici, na  kterou nám 
byla přiznána dotace. Tato rekonstrukce 
by měla probíhat během letních měsíců, 
aby nebyl narušen provoz mateřské školy. 

Také by mělo dojít k  výběru zhotovitele 
na  opravu hlavního vodovodního řadu 
v Základní škole Máchova ulice. Oprava by 
měla proběhnout o letních prázdninách.
I  letos v  tomto měsíci budeme svůj zrak 
upírat na oblohu a čekat, až se nám objeví 
pestrobarevné balony, které se do Bělé opět 
po  roce vrátí. Při této akci je pro vás při-
praven doprovodný program, jenž bude 
uveřejněn na  plakátech i  na  webových 
stránkách, kde se dozvíte o  jednotlivých 
vystoupeních.
Někteří z  vás už pomýšlejí na  dovolenou, 
tak vám přeji krásné, slunné počasí, klid 
a pohodu ve dnech volna. Těm, co na dny 
volna zatím čekají, bych též popřála hezké 
dny.
Třeba s  některými z  vás se společně se-
tkáme na  různých akcích, které jsou pro 
vás opět nachystány, jako jsou promenádní 
koncerty nebo plážová házená, středověký 
jarmark a další. 

Jitka Tošovská,
starostka města
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Rodinné dovolené spojené s  cestováním 
do  zahraničí znamenají i  vyřizování ces-
tovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit 
při cestování s dětmi? Věděli jste například, 
že i děti mohou do členských států Evrop-
ské unie a  dalších vybraných evropských 
zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro 
děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé 
rodiny cesta k  moři či do  hor za  hranice 
České republiky. Pro cestování s  dětmi 
do  zahraničí již čtvrtým rokem platí, že 
i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jeli-
kož v roce 2012 došlo nařízením Evropské 
unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis 
v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to 
ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení 
cestovního dokladu pro děti dovolená ně-
jak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě 
do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti 
má stanovenou na 5 let. Vzhledem k nesta-
bilní bezpečnostní situaci v některých ze-
mích, které byly dlouhodobě turistickými 
destinacemi, jako například Egypt nebo 
Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu 
o cestování po Evropě, a proto jistě potěší 
možnost cestovat po většině států Evropy 
pouze s  občanským průkazem. Na  ten je 
nyní možné vycestovat do zemí Evropské 
unie a  také do  Albánie, Bosny a  Herce-

goviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, 
Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vy-
dání občanského průkazu pro dítě do 15 let 
je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let. 
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů 
O  vyřízení cestovního pasu nebo občan-
ského průkazu pro dítě do 15 let žádá zá-
konný zástupce, tedy zpravidla rodič, 
kterému stačí s  dítětem zajít na  nejbližší 
obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
K žádosti, kterou na místě zpracuje úřed-
ník, není nutné přikládat fotografii; úřed-
ník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu 
při podání žádosti. Při podání žádosti zá-
konný zástupce předkládá svůj průkaz to-
tožnosti a  rodný list dítěte. V  případě, že 
má dítě vydán již platný občanský průkaz 
nebo cestovní doklad, lze tento předložit 
místo rodného listu. Lhůta pro vydání ces-
tovního pasu nebo občanského průkazu 
činí maximálně 30 dnů. V případě vyces-
tování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné 
požádat o vydání cestovního pasu ve zkrá-
cené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je 
ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 
2  000 Kč. Bližší informace k  vyřizování 
osobních dokladů lze nalézt na webu mi-
nisterstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/
clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Ev-
ropskou unii, doporučujeme se předem 
informovat u  zastupitelského úřadu da-
ného státu, jaké jsou podmínky vstupu, 
pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. 
Je také třeba dát si pozor na to, že některé 
státy mimo Evropskou unii mohou vyža-

dovat určitou minimální dobu platnosti ces-
tovního dokladu při vstupu na jejich území 
nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí poža-
dovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám 
(např. vízová povinnost) lze zjistit u zastu-
pitelského úřadu daného státu, popřípadě 
je lze nalézt na  webu Ministerstva zahra-
ničních věcí ČR (www.mzv.cz) v  sekci 
„Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – 
informace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra

pro řízení sekce veřejné správy

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Z jednání  rady města 

Snížení nájemného
Rada města odsouhlasila snížení ceny ná-
jemného za technickou místnost užívanou 
Muzeem Mladoboleslavska dle předlože-
ného návrhu a schválila uzavření dodatku 
č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 1. 9. 2012 
s  Muzeem Mladoboleslavska s  účinností 
změn od 1. 7. 2016. 

Rekonstrukce bytových domů
Rada města schválila uzavření dodatku 
č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2015 
na  zpracování projektové dokumentace 
rekonstrukce bytových domů v ul. Lidové 
mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako 
objednatelem a Ing. Pavlem Markem jako 
zhotovitelem dle předloženého návrhu. 

Pronájem nebytových prostor
Rada města odsouhlasila ukončení ná-
jemního vztahu na pronájem nebytových 
prostor v  domě čp. 148 na  Masarykově 

Finanční dar
Rada města schválila poskytnutí finanč-
ního daru pro rok 2016 ve výši 5.000,- Kč 
Mysliveckému spolku SAHARA na uspo-
řádání Dětského dne s  tematikou mysli-
vost, les a příroda. 

Individuální dotace
Rada města schválila poskytnutí indivi-
duální dotace ve  výši 5.000,- Kč na  akci 
Pálení ohně spojené s  dětským dnem, 
který se konal dne 30. 4. 2016. 

Vstupné na koupališti
Rada města schválila neposkytovat slevu 
na  vstupném na  místní koupaliště pro 
skupiny, letní tábory apod.

Zveme vás na veřejné  
jednání Zastupitelstva města 
Bělá pod Bezdězem, které 
se koná 22. 6. od 17 hod.  

v klubu Základní školy  
v Máchově ulici.

náměstí (pekárna) a  současně schválila 
zveřejnění záměru pronajmout tyto pro-
story sloužící k podnikání v domě čp. 148. 

Provoz Mateřské školy Bělá p. B.
Rada města projednala datum zápisu 
k  předškolnímu vzdělávání v  Mateřské 
škole Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 
organizaci, pro školní rok 2016/2017 
a vzala jej na vědomí. 
Dále rada města projednala omezení pro-
vozu Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, 
příspěvkové organizace, a  vzala na  vě-
domí původní návrh ředitelky Mateřské 
školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 
organizace, o úplném uzavření (to je pře-
rušení provozu) mateřské školy v  době 
od 4. 7. 2016 do 22. 7. 2016.

Bc. Zdeněk Krenický 
tajemník úřadu

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
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Za  podpory organizace „NaZemi“, která 
celorepublikově tuto akci zaštiťuje, se sešlo 
čtyřicet nadšenců. Děti si zahrály fotbal, ho-
nily se a využily houpačky v klidném pro-
středí zahrady BJB, rodiče posedávali na de-
kách a  slunce svítilo. Každý přinesl nějaké 
bio či fair trade jídlo, všichni se dobře bavili 
a ochutnávali. O výzdobu akce se postarali 
naši žáci, kteří připravili plakáty s tématem 
dětské nucené práce. K pobavení i poučení 
byly k dispozici omalovánky a kvízy.
Snídaně se moc vydařila, a proto se všichni 
účastníci už těší na příští rok. Letos i díky 
nám snídalo v celé republice 6500 lidí, což je 
o 1400 snídajících více než loni.

Ing. Pavlína Cankařová

Správní odbor Městského úřadu Bělá p. B. 
pořádá další, již tradiční jarní výlet pro se-
niory. Tentokrát se společně vypravíme 
do iQLANDIE v Liberci. Vydejte se s námi 
do moderního science centra s planetáriem 
a  stovkami originálních interaktivních ex-
ponátů. Přiblížíme si svět vědy a  techniky 
plný fascinujících experimentů a  chytré  
zábavy. 
Výlet se uskuteční 14. 6., autobus bude od-
jíždět v 8.30 hodin od kapličky a bude stavět 
na všech předem nahlášených zastávkách.
Přihlášky přijímá Správní odbor MěÚ. Bližší 
informace na tel. č.: 326 700 924. 

Při exkurzi do  Prahy se žákům díky ro-
dičům jedné žákyně naskytla příležitost 
podívat se na  vysílání rádia Frekvence 1 
a Evropa 2. Po příchodu nás velmi překva-
pily malé prostory určené k vysílání, proto 
jsme se rozdělili na dvě skupiny.
Žáci 3. A  si nejprve prohlédli nahrávací 
studio rádia Frekvence 1 a v nahrávacím 
studiu nahráli svou oblíbenou písničku 
„Ty a já“ a vyzkoušeli si moderování. Žáci 
3. B si zatím prohlíželi prostory rádia Ev-
ropa 2 a měli možnost vyfotit se a získat 
podpis od Rudy z Ostravy.
Po  výměně si 3. A  prohlížela druhé stu-
dio, kde právě v  té době nahrával Xindl 
X unplugged své nové písně „Na  vodě“ 
na  webové stránky rádia Evropa 2. Ná-
pad, aby si s ním žáci zazpívali refrén této 
písně, byl přijat dětmi s nadšením, jaké asi 
ještě studio nezažilo. Do  maličkého na-
hrávacího studia se nakonec namačkali 
všichni žáci 3. A, zvukař, kameraman, ky-
tarista a  samozřejmě Xindl X a  písničku 
v  téměř bojových podmínkách společně 
natočili. Celkem 25 malých zpěváků svou 
bezprostředností a kreativitou hudebníky 
velmi překvapilo, takže nezapomenutelný 
zážitek to byl pro všechny zúčastněné.

Mgr. Iva Radochová

Krásné počasí, dobrá nálada i  dobrůtky 
z  fair trade surovin, to vše doprovázelo 
první Férovou snídani probíhající v  Bělé 
pod Bezdězem. Tuto akci pořádaly učitelky 
naší základní školy ve  spolupráci s  žáky  
7. a 9. ročníků.

Od 1. 11. 2015 vstoupilo v platnost naří-
zení Města Bělá pod Bezdězem s názvem 
Zákaz pochůzkového a  podomního pro-
deje. 
Hlavním smyslem tohoto nařízení je pře-
devším chránit bezpečnost občanů našeho 
města. Rádi bychom vám nabídli více in-
formací o tomto nařízení, abyste se mohli 
lépe chránit a  být případně nápomocni 
v boji proti neodbytným, mnohdy až agre-
sivním prodejcům, kteří bez pozvání, bez 
vašeho projeveného zájmu, vnucují zboží 
či jiné služby za většinou přemrštěné ceny 
a  výjimkou ani není následné okradení 
nachytaného ,,zákazníka“.

Tak tedy:
1) Pochůzkovým prodejem se rozumí 
nabízení, prodej zboží nebo poskytování 
služeb s použitím přenosného nebo nese-
ného zařízení (konstrukce, ze závěsného 
pultu, ze zavazadel, tašek a podobných za-
řízení) nebo přímo z ruky, mimo provo-
zovnu.
2) Podomním prodejem se rozumí na-
bízení nebo prodej zboží či poskytování 
služby bez předchozí objednávky, v  byd-
lišti nebo sídle provozovny (k  tomuto 

účelu neurčené).
Nařízení se nevztahuje na služby v před-
zahrádkách, sportovních zařízeních 
a  koupalištích, při slavnostech, sportov-
ních podnicích nebo jiných podobných 
akcích pořádaných nebo povolených měs-
tem ani na veřejné sbírky. 
Úplné znění nařízení naleznete na webo-
vých stránkách Města Bělá pod Bezdě-
zem. 

Nedávné zkušenosti občanů města, za-
městnanců úřadu i policistů svědčí o tom, 
že někteří prodejci zatvrzele odmítají toto 
nařízení města respektovat. Dopouštějí se 
tím přestupku ,,porušení nařízení obce“, 
kdy jim v případě prokázání hrozí pokuta 
až do výše 30 000,- Kč.

V  případě, že byste se s  popsaným jed-
náním setkali, můžete se obrátit na Poli-
cii ČR nebo na MěÚ Bělá pod Bezdězem. 
Přispějete tak k větší bezpečnosti vás sa-
motných nebo také (a  to spíše) občanů, 
kteří se sami brání jen těžko, buď pro svůj 
handicap, nebo např. pokročilý věk. 

Správní odbor MěÚ

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Férová snídaně se vydařila Jarní výlet pro seniory

Exkurze žáků 3. A a 3. B  
do rádia Evropa 2

Nařízení města vás mají chránit



4

DĚNÍ VE MĚSTĚ

NÁVŠTĚVA U POLICIE
Děti ze třídy Berušek navštívily dne 7. 4. ob-
vodní oddělení Policie ČR v našem městě. 
Akce, která byla velmi hezky připravená, se 
uskutečnila v rámci tematického bloku „Ces-
tou, necestou“. Děti si při ní procvičily své 
vědomosti o dopravě. Také byly seznámeny 
nejen s prací policistů, ale i s pomůckami, 
které ke své práci potřebují. 

Děti nejvíce zaujalo sledování řidičů 
a  chodců pomocí kamerového systému 
a posilovna pro příslušníky policie. Vyzkou-
šely si běh na trenažéru, posilování, box, 
ale také si velmi důkladně prohlédly po-
můcky pro zadržení pachatele. Některé děti 
si i zkusily výstroj, kterou policisté používají 
při mimořádných situacích, a divily se, jak 
je těžká. Na závěr jsme si zahráli na řidiče 
policejního auta.
Velmi děkujeme za krásné přijetí a perfektně 
připravenou akci. Dětem byla věnována ma-
ximální péče a pozornost, vše s ohledem 
na předškolní věk. Do školky jsme odcházeli 
nadšení, plní nevšedních zážitků. Od ro-
dičů dětí víme, že se jim u policie líbilo. 
 Děti a paní učitelky ze třídy Berušek

Čarodějnický rej
Dne 29. 4. jsme s dětmi ze třídy Myšek 
uskutečnili čarodějnický rej. Děti se oblékly 
do krásných kostýmků. Zasoutěžili jsme si, 
zatančili. Nakonec byla přehlídka všech ča-
rodějnic. Každý dostal malou odměnu. Děti 
si akci velmi užily.

Paní učitelky a děti ze třídy Myšek

Den Aprílníků
Dne 19. 4. od 16 hod. jsme se ve školce se-
tkali s paní Inkou Rybářovou a klaunem 
Rybičkou při akci nazvané „Den Aprílníků“. 
Děti i dospělí si mohli zatančit, zazpívat, za-
soutěžit a ochutnat dobroty z naší kuchyně.
Děkujeme touto cestou všem, kteří si udělali 
odpoledne čas a přišli akci podpořit.

Za kolektiv mateřské školy Mgr. Pavlína Šertlerová, 
ředitelka MŠ

Jak to chodí u hasičů?
Dne 6. 5. se děti z MŠ Velenského zúčastnily 
Dne otevřených dveří v hasičské stanici na-
šeho města. Tato návštěva byla nejen zajíma-
vým zpestřením v naší výchovné práci, ale 
hlavně prevencí v oblasti požární ochrany.
Děti se dozvěděly, kdo to jsou hasiči, jak je 
poznáme a co je náplní jejich práce. Za účasti 
členů hasičského sboru jsme si prohlédli celý 
areál stanice. Nejzajímavější byla pro kluky 
i holky prohlídka těžké techniky a hasičské 
výstroje. Domů si děti odnesly podpůrný 
obrázkový materiál, který má nejen infor-
mační, ale zejména preventivní charakter. 
U hasičů to pro nás všechny bylo zajímavé 
a poučné dopoledne. Touto cestou děkujeme 
za výborně připravenou akci.

Za celou mateřskou školu paní učitelky ze třídy 
Žabiček

Besídka
Každoročně v naší mateřské škole pořádáme 
ve  všech třídách besídku pro maminky 
ke Dni matek, i tentokrát se vydařila. Za hoj-
nou účast maminkám, tatínkům i dalším,
kdo se na nás přišli podívat, děkujeme. 

Za celou mateřskou školu paní učitelky i děti ze 
třídy Broučků

Na hřišti u „Nových domů“ za Tiberinou 
proběhl dne 7. 5. 2016 další souboj v rámci 
Bělského sedmiboje. Toto klání bylo výji-
mečné v tom, že jako první byl tento turnaj 
otevřen i všem příchozím. Počasí se vyda-
řilo a jen podtrhlo výbornou atmosféru. 
Zvláštní poděkování pak patří týmu „Li-
dovek“ za perfektně připravené hřiště a ob-
čerstvení.
Po sečtení všech kuliček dopadly týmy ná-
sledovně:
1. Sahara            4. Březinka
2. „Měšťáci“       5. „Lidovky“
3. Bezdědice      6. Výsluní
Turnaj v kuličkách změnil i celkové pořadí. 
Sahara na prvním místě odskočila od dru-
hých Bezdědic a třetí Březinky. Na dalších 
místech se situace naopak vyrovnala.
Nyní čeká týmy zapojené do Bělského sed-
miboje nohejbal a Bělská regata, která bude 
opět otevřená všem příchozím. Chci proto 

pozvat všechny odvážlivce na souboj. Ne-
bojíte-li se sestavit tým, postavit plavidlo 
a předvést své umění, přijďte s plavidlem  
30. července 2016 na bělské koupaliště, kde 
proběhne Bělská regata. Jednotlivci pak 
budou moci poměřit své síly i v závodě 
na nafukovacích lehátkách (každý na svém 
vlastním). Pro soutěžící i pro všechny ná-
vštěvníky bude zajištěno jak pohoštění, tak 
i kulturní program.                      Milan Lomoz

Konzervatoř Teplice uspořádala letos 
v  dubnu již 7. ročník soutěže s  názvem 
Teplické flautohry. Své síly zde měří mladí 
flétnisté, a to jak jednotlivci, tak soubory. 
Jezdí sem žáci ze všech koutů naší republiky 
- Brna, Ústí nad Labem, Českého Krum-
lova i odjinud. Úroveň jejich výkonů je rok 
od roku vyšší, a není tedy snadné se v tvrdé 
konkurenci prosadit.
Letos se do soutěže přihlásil i flétnový sou-
bor Bělské píšťalky, pracující v rámci ZUŠ 
Mladá Boleslav. Přípravě soutěžního reper-
toáru věnovaly jeho členky Alice Jeřábková, 
Miriam Tresová, Alice Kubínová a Zuzana 
Klápšťová mnoho hodin navíc a vynaložené 
úsilí přineslo nakonec 2. místo. Za sólovou 
hru si A. Jeřábková a M. Tresová odvezly 
bronz. Po úspěchu v celostátní soutěži ZUŠ 
(3. místo v krajském kole) je to další pěkný 
výsledek práce souboru, založeného v r. 2013 
paní učitelkou V. Skopcovou.

Alexandr Visič 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Bělský sedmiboj III 

Úspěšné jaro Bělských 
píšťalek

Tak jako každý rok, i letos se otvírají 
chrámy na mnoha místech naší země. 
Zváni jsou především ti, kteří jinak 
do kostela nepřijdou. Bělská farnost pro 
všechny zájemce připravila doprovodný 
program, který naleznete zde ve Zpravo-
daji a také na plakátech u církevních budov.
Již tradičně v Bělé p. B. během Noci kos-
telů projdeme od farního chrámu Po-
výšení sv. Kříže přes klášterní kostel sv. 
Václava až do zámecké kaple zasvěcené 
sv. Josefu. Na úplný závěr bude možnost 
zůstat v nočním tichu ve farním kostele.
Podrobné informace získáte na bělské 
faře nebo na internetových stránkách:  
www.nockostelu.cz.

Těším se na setkání s vámi.

P. Kamil Škoda

NOC KOSTELŮ 
PÁTEK 10. 6. OD 18 HOD.
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Ladislav Lokajíček se naro-
dil v Tachově a žije v Plesné 
u Chebu. Vystudoval lesnic-
kou školu, ve studiu stále po-
kračuje, dnes již dálkově na Fa-
kultě životního prostředí ČZU 
v Praze. Ve svém volném čase 
se věnuje v  rámci sdružení 
práci pro životní prostředí 
a je obdivovatelem veškeré ruční práce.
Před čtrnácti lety se náhodou dostal k dráto-
vání a zalíbilo se mu natolik, že u něj již zůstal. 

Ve Výstavním sále MKZ si 
můžete prohlédnout opravdu 
drátěný svět. Pod rukama ši-
kovného dráteníka vznikly 
nástěnné dekorace, budovy, 
dopravní prostředky, hudební 
nástroje i zvířata, se kterými 
se můžete seznámit během 
léta v prostorách MKZ. 

Srdečně zveme na  slavnostní zahájení, 
které proběhne za  přítomnosti autora.  
                                                  -S. Grosová, MKZ-

O SNĚHURCE
Divadlo na cestě Liberec
Sobota 18. června od 15 hod. 
Krásná a hodná princezna, zlá macecha ani 
sedm trpaslíků nebude chybět v  pohádce, 
kterou jsme připravili pro naše malé diváky 
do Komorního sálu MKZ. Zahrát ji přijede 
se svým divadélkem Eva Kelemenová.

Vstupné: 30 Kč.

V KOMORNÍM SÁLE MKZ 

DRÁTĚNÝ SVĚT Ladislava Lokajíčka
26. června – 25. srpna

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 

Zveme vás v sobotu 4. června na  tra-
diční rukodělnou dílničku, kde budeme 
zpracovávat tentokrát ovčí vlnu meto-
dou mokrého plstění neboli filcováním. 
Mokré plstění je metoda, jež využívá za-
jímavé vlastnosti některých živočišných 
vláken, která se navlhčená při mechanic-
kém namáhání (tření) tzv. plstí. Vlákna 
se přitom pevně propletou. 

Vyrobíme si 
plstěný šperk, 
kapsičku, ob-
rázek, pod-
ložku či speci-
ální zaplstěné 
mýdlo. Bude 
možnost za-
koupit si plsticí 
sadu domů.

Odpoledne opět proběhne pod dohle-
dem lektorky Martiny z Tkalcovského 
muzea Dům pod Jasanem. Vstupné dob-
rovolné. 
 

-K. Oklešťková -

INFORMAČNÍ CENTRUM S ExPOZICEMI 
NA ZÁMKU 

Městská kulturní zařízení v Bělé p. B. 
si vás dovolují pozvat na komponovaný 
pořad Sešlost Divadla z půdy principála 
Františka Pešána. V programu vystoupí 
jako host MVDr. Luboš Itze.

Vážení a milí,
přijďte, STAŘÍ pamětníci i mladí, 12. 6.  
v 15 hod. do STARÉHO zámku města 
Bělá pod Bezdězem (druhé patro jiho-
západního křídla, nad muzeem). O pře-
stávkách divadla hraného STARÝMI 
loutkami, na STARÉ a trochu rozladěné 
piano zahraje STARÝ klavírista od Karla 
Hašlera „Po STARÝCH zámeckých scho-
dech“ a jiné STARÉ melodie. Můžete si 
s ním zazpívat i STAROU známou píseň 
od STARÉHO, zkušeného autora Ladi-
slava Trevora „Bělá, Bělá“, která v letoš-
ním roce slaví 65 let od svého vzniku.
Na hojnou účast se budou těšit pracovníci 
MKZ Bělá pod Bezdězem, Divadlo z půdy 
pana Františka Pešána a stále váš Luboš. 

SEŠLOST NA ZÁMKU
Sobota 4. 6. 2016

od 15 hodin

Rukodělné dílničky
FILCOVÁNÍ

Sobota 4. 6. 2016
13 – 16 hodin

Pátek 1. července v parku na Masarykově 
náměstí od 19.30

MACKIE MESSER KLEZMER BAND

Máme tu léto a s ním i pravidelné páteční 
koncerty pod kaštany na Masarykově ná-
městí. Mnozí z nás si je pamatují ze svých 
dětských let, kdy nás více než příjemná 
hudba lákalo prohánět se do tmy po parku 
stejně, jako to láká dnešní děti. Hudebním 
altánem prošlo už mnoho skupin, některé 
se rozpadly, jiné změnily repertoár, obsa-
zení, nebo oboje, a jsou i takové, které nám 
tu takřka zdomácněly, nebo se na  scénu 
vrací po delší odmlce.
Letošní sezonu zahajuje skupina, kterou 
jsme tu slyšeli hrát už několikrát jako Cor-
vovádo nebo Mackie Messer band. Kapela 
hraje dixie, jazz, blues a world music. Po-
slední zmiňovaný žánr interpretuje pod 
názvem Klezmer band a  právě ten nám 
letos zahájí sérii devíti letních promenád-
ních koncertů. 
Doufáme, že nám i  letos bude přát po-
časí a vy si užijete příjemné páteční večery 
v našem parku.                            
                                                 -S. Grosová, MKZ -

TRADIČNÍ PROMENÁDNÍ 
KONCERTY ZAČÍNAJÍ

VERNISÁŽ VÝSTAVY - neděle 26. června, ve Výstavním sále MKZ od 15 hod.

-Müller a L. Itze -
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Z KUlTUrNÍHO DĚNÍ

SpOlEčENSKá rUBriKA

PODĚKOVÁNÍ
V uplynulém měsíci proběhly u Lidových
domů dvě velmi úspěšné akce („čaroděj-
nice“ a část Bělského sedmiboje - turnaj 
v kuličkách), obě pod taktovkou Jaroslava 
Knapa. Tímto mu chceme vyjádřit velké 
poděkování za vynaložený volný čas, ini-
ciativu, nápady a hlavně dobrou náladu. 
Bavili se rodiny s dětmi i ostatní účast-
níci. Jardo, ještě jednou díky a těšíme se 
na další akce.

Běláci

Dne 26. 4. od 19 hod. město Kosmonosy 
pořádalo koncert na zámku Kosmonosy. 
Vystoupila zde skupina Carillon z va-
šeho města. Skupina Carillon pod vede-
ním Mgr. Marcely Nigrínové sklidila ob-

rovský aplaus. Jejich vystoupení na téma 
„Jaroslav Ježek - hudba a život“ mělo ta-
kový úspěch, že ani po třetím přídavku 
na konci programu obecenstvo nechtělo 
účinkující propustit a přídavky nebraly 
konce. Za obecenstvo i za vedení města 
Kosmonosy děkuji všem členkám sku-
piny Carillon.

Martin Macoun, místostarosta
Kosmonos

Ráda bych poděkovala pí I. Křivánkové
za krásně prožitý den, který proběhl 8. 5.
v Kryštofově údolí. Paní Ivanka připravila
krásný program a účinkující předvedli 
pěkné vystoupení.

Účastnice zájezdu

GALERIE  
Česká brána

vás zve na zahájení výstavy 
obrazů Aleny Srstkové.

1. SVĚTOVÁ VÁLKA
1. 5. – 30. 10.
Také v letošním roce můžete zhlédnout 
výstavu věnovanou 100. výročí 1. světové 
války, která zásadně ovlivnila také život 
obyvatel našeho kraje.

„UBER PLYN!“
Zábavné odpoledne nejen pro děti
Sobota 11. 6. od 15 hodin
U  příležitosti posledního roku trvání 
úspěšné výstavy legendárních angličáků 
a dalších modelů aut a autíček se uskuteční 
zábavné odpoledne pro děti a rodiče. Při-
pravena bude nejen dobrá nálada, ale také 
zajímavé posezení s hudbou a možností 
občerstvení. 
Program se bude konat v prostorách Muzea 
Podbezdězí na bělském zámku a na jeho 
nádvoří. Vstupné 20 Kč, děti polovinu.

LEgENdÁRNí ANgLIČÁCI, A NEjEN ONI
1. 5. – 30. 10.
Výstava soukromé sbírky modelů aut a au-
tíček pana Antonína Maciolka se rozrůstá 
každým měsícem. V současné době ob-
sahuje již na 1600 jednotlivých modelů, 
které můžete zhlédnout na výstavě v Mu-
zeu Podbezdězí.

„UVOLNĚNÁ ŠEdESÁTÁ…“ 
10. 5. – 30. 10.
„Výstava o životním stylu v Českosloven-
sku v letech 1960 až 1969. Čekají na Vás 
nejen autentické dobové předměty každo-
denního života, ale také dobové časopisy, 
móda, hudba a také události v Podbezdězí 
uvolněných šedesátých let.“

CASTELLA VIdISTIS: 
České, moravské a světové památky v na-
ivních kresbách Jana Evangelisty Konopase
17. 5. – 26. 6.

Interaktivní výstava kreseb tuzemských 
i světových památek, které jedinečným způ-
sobem zachytil písmák a sběratel Jan Evan-
gelista Konopas.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NÁBOŽEN-
SKÉHO ŽIVOTA NA BĚLSKU 
10. 6. – 30. 10.
U příležitosti akce Noci kostelů, která 
se koná v pátek 10. června, připravilo 
Muzeum Podbezdězí v  zámecké kapli 
sv. Josefa výstavu věnovanou význam-
ným osobnostem náboženského života 
na Bělsku. Výstava je součástí prohlídky 
Muzea Podbezdězí a bude otevřena až 
do 30. října.

AUgUSTINIÁNI V POdBEZdĚZí
Klášterní kostel sv. Václava, 22. 6. – 31. 8.,
otevřeno každou středu od 13 do 16 hod.
Vernisáž výstavy 22. června v 17 hodin
Výstavu připravilo Muzeum Podbezdězí 
ve spolupráci s Mgr. Jarmilou Švédovou 
z ÚAPP Středních Čech.
Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 
22. června v 17 hodin, kdy se také můžete 
zúčastnit komentované prohlídky reno-
vované kaple sv. Mikuláše Tolentinského 
a prostor sakristie.

MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. VÁCLAVA
24. 6. od 18 hod.

„U CESTY STOjí KŘíŽ…“
Drobná sakrální architektura na Bělsku
28. 6. – 2. 9. 
Vernisáž výstavy 28. června v 17 hodin
Křížky, Boží muka i kap-
ličky jsou nedílnou sou-
částí české krajiny a jsou 
tichými svědky řady 
dramatických událostí, 
které se odehrály v na-
šem okolí. Právě těmto 
často přehlíženým pa-
mátkám je věnována 
výstava v Muzeu Podbezdězí.

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 červnu 2016

Vernisáž se uskuteční
29. 6. 2016 v 18 hod.

Výstava potrvá do 31. 8. 2016
Otevřeno: út - so od 13 do 17 hod.

PROTOŽE V LÉTĚ JAKO KAŽDÝ ROK PŘIPRAVUJEME DVOJČÍSLO ZPRAVODAJE,
PROSÍME VŠECHNY, KTEŘÍ VZPOMÍNAJÍ NA SVÉ BLÍZKÉ V ČERVENCI A SRPNU,
ABY SVÉ PŘÍSPĚVKY POSLALI DO 15. ČERVNA.
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Zveme vás: 
NEdĚLE 12. 6.
Rodinný den s TPD
Zámek Stekník: italské růžové zahrady, vý-
stava kočárků.
Zámek Nový Hrad – Jimlín: expozice Jak se 
budí princezny (kostýmy z pohádek).
Odjezd autobusu: v 7 hod. od sportovní haly.
Cena: 170 Kč.

PÁTEK 17. 6. 
Schůze TPD na základně od 17 hod.
Mimo jiné dostanete poslední informace k ví-
cedennímu zájezdu Velké Karlovice a dozvíte 
se o připravovaných letních zájezdech a dal-
ších aktivitách.

SOBOTA 25. 6. 
Zájezd - Terasy Ještědu
Naučná okružní trasa: 10 km – sedlo Výpřež 
– Červený kámen (nově upravená vyhlídka) – 
chata Ještědka – Ještěd – Výpřež.
Možnost vlastních tras, např. přímá cesta 
na Ještěd, cca 6 km. Zážitková trasa lesem pro 
rodiny s dětmi, 3 km. Odjezd autobusu: MB 
Bondy 7.20; Bělá p.  B. sportovní hala 7.40, 
Doksy 8.00. Cena: 170 Kč. 
Přihlášky: e- mail TPD, nebo známé telefonní 
číslo. Další informace na stránkách TPD.

NA LÉTO PŘIPRAVUjEME ZÁjEZdY:
SOBOTA 23. 7.
Muzeum textilu Česká Skalice, Ratibořice 
pěší turistika, málo známá část Babiččina údolí.

NEdĚLE 21. 8. 
Swieradov, zdroj - netradiční cesta na Smrk - 
změna termínu. 
Těšíme se na setkání, hosté jsou vítáni.

Horský vůdce

SpOrT A SpOlKOVá čiNNOST

Mladoboleslavský oddíl Taekwon-Do přijal 
pozvání Slovenské aliance na desátý ročník 
Nitra Open, který proběhl 23. 4. Pozvání 
přijalo dalších 180 soutěžících z 10 zemí.
Protože k východním sousedům jel náš 
oddíl poprvé, zúčastnili se ho pouze ti nej-
lepší z každé věkové skupiny. Minivýprava 
ve složení E. Vavrušková (žákyně 2. kup), 
M. Špytková (juniorka I. dan) a T. Zejval 
(senior II. dan) si z Mladé Boleslavi odvá-
žela naděje svých spolubojovníků na dobré 
umístění.
Šampionát odstartoval tradičně sestavami 
žáků a žákyň. Naši borci nezačali špatně. Už 
po pár hodinách jsme mohli slavit zlatou 
medaili, kterou vydřela Eliška Vavrušková 
v souboji s maďarskou závodnicí. Bohužel 
v soutěži juniorek braly medaile reprezen-
tantky České republiky, které se soutěže 

také účastnily, a pro Míšu byly jak v sesta-
vách, tak ve volném boji tvrdým oříškem. 
V seniorských disciplínách ovšem zazářila 
hvězda Tomáše Zejvala (II. Dan). Po třetím 
místě v sestavách nastupoval Tomáš ve vol-
ném boji (matsogi) jak ve své, tak ve vyšší 
váhové kategorii. V obou ,,váhovkách“ To-
máš exceloval. Nejdříve přišla na řadu ta 
vyšší, do 71 kg.
V té se „pavoukem“ soupeřů prokousal až 
do finále, kde ve vyrovnaném zápase pod-
lehl slovenskému soupeři. Ten byl ve své 
,,váhovce“ nezastavitelný.
Závěrečná bilance 2 zlaté, 1 stříbrná  
a 1 bronzová medaile je dostatečným důka-
zem o kvalitě Taekwon-Do v našem městě.

Ge-Baek

Rok utekl jako voda a tým balonářů z Bílé 
Hlíny je opět v plném nasazení. Již za pár dní 
se do Bělé sjedou balonové posádky z celé 
České republiky, aby se zde od čtvrtka 16. 
do neděle 19. června účastnili, můžeme říci, 
tradiční akce, a tou je XIV. ročník Bělského 
balónového hemžení. 
Místa startů horkovzdušných balonů budou 
jako v minulých letech na hřišti U háječku 
a jeden start je plánován z areálu Motor-
landu. V případě příznivého počasí budou 
balony k vidění na obloze celkem pětkrát, a to 
vždy ráno po východu a večer před západem 

slunce. Ani letos nezapomeneme na oblíbe-
nou balonovou poštu, kdy bude vaše zásilka 
přepravena v balonovém koši a označena ra-
zítkem „Přepraveno balonem“. Sběrná místa 
najdete ve vestibulu Městského úřadu Bělá 
p. Bezd., v Knihovně Vladimíra Holana a v lé-
kárně Meduňka v Bělé, kam mohou zájemci 
o tento způsob přepravy vhodit zásilku až 
do 15. června.
Samozřejmě nesmí chybět ani společen-
ské odpoledne v sobotu 18. 6. od 17 hodin 
na hřišti U háječku, kde na vás budou čekat 
mažoretky, letečtí modeláři, bělští kynolo-

gové, ukázka irských tanců, parašutisté, a po-
kud počasí dovolí, i start balonů. Občerstvení 
bude připravené včetně oblíbených dobrot.
Vyvrcholením celého odpoledne a podvečera 
bude hojně navštěvovaná noční ohnivá show. 
Doufáme, že tomu tak bude i letos.
Celou akci připravují balonáři za podpory 
vedení Města Bělá pod Bezdězem, za což mu 
patří velký dík.
Tak nezbývá než si přát pěkné počasí, aby 
mohlo všech 20 balonů, které do Bělé přije-
dou, vzlétnout k nebi.

Balloon Club Bílá Hlína

Dubnový krajský 
přebor ve sportovní 
gymnastice ASPV 
v  Týnci nad Sáza-
vou dopadl pro běl-
ská děvčata velmi 
úspěšně. V  kate-
gorii I. vybojovala 
bronzovou medaili 
Magdaléna Dürrová 
a  Kateřina Bradá-

čová obsadila 7. místo z 33 gymnastek. 
V kategorii II. těsně utekla medaile Elišce 
Tondrové, která obsadila 4. místo, Mariana 
Dürrová pak 13., Denisa Femiaková 18. 
a Lucie Kolocová 22. místo.
Přebornicí kraje v kategorii III. se stala jako 
vloni Soňa Řehořková před Ivou Rozto-
čilovou a Nikola Brzobohatá obsadila 4. 
místo. Medaile v kategorii IV. utekla těsně 
i Antonii Nešporové. Titul přebornice Stře-
dočeského kraje si odvezla Tereza Dvořá-
ková v dorostenkách a Kamila Heřmanová 
v kategorii žen.
Víkend 13. - 15. 5. strávila bělská děvčata, 
která postoupila z  krajského přeboru, 

na republikovém finále tradičně pořáda-
ném ve středisku ASPV v Doubí u Třeboně. 
V kategorii II. vybojovala s krajským druž-
stvem stříbrnou medaili Eliška Tondrová, 
v jednotlivcích pak obsadila po drobných 
chybách 20. místo.
V kategorii starší žákyně III. jsme měli 
největší zastoupení. Stříbrné medaile zís-
kaly s družstvem A Soňa Řehořková a Iva 
Roztočilová; v jednotlivcích byla Soňa 6., 
Iva 15. a Nikola Brzobohatá na 32. místě. 
V kategorii IV. obsadila Antonie Nešpo-
rová 30. místo. Největší úspěch v soutěži 
jednotlivců zaznamenala Tereza Dvořá-
ková, která v kategorii dorostenek získala 
stříbrnou medaili, a Kamila Heřmanová, 
která obsadila také druhé místo v kategorii 
žen. Obě získaly medaile i se svým kraj-
ským družstvem. Tereza bronzovou a Ka-
mila stříbrnou.
Děvčata z  Klubu gymnastiky Bělá pod 
Bezdězem tak navázala na loňskou úspěš-
nou reprezentaci na vrcholné soutěži České 
asociace sportu pro všechny.

Yvona Řehořková 

Taekwon-Do ITF - Nitra Open 2016

Gymnastky úspěšně reprezentovaly Stř. kraj v Třeboni

Balonáři se opět chystají objevovat Bělou z výšky

ODDÍL TURISTIKY 
Červen - počátek dalekých cest

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

•	 Obsluha táckovacích strojů    
– 3směnný provoz

•	 Pracovník údržby     
– 2směnný provoz

•	 Seřizovač strojního zařízení    
– 3směnný provoz

•	 Brigádní práce na letní prázdniny             
– vhodné pro studenty

Ilona Kadeřábková
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: 

E-mail: i.kaderabkova@hitoffice.cz; Tel.: 605 917 689

FOTOSOUTĚŽ

VÍCE NA www.mkzbela.cz

pro kalendář 2017

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE
31. 8. 2016

Program Bělá pod Bezdězem
pátek 10. června 2016

Farní kostel Povýšení sv. Kříže
18.00 Mše svatá 
18.55 Hlas zvonů
19.00 Přivítání s letošním tématem Noci kostelů 
 Výstava velkoformátových obrazů 
 Výstava mincí s křesťanskou tematikou 
19.25 Přestávka - občerstvení, možnost setkání 
 s knězem
19.45  Prohlídka varhan na kůru
 Varhanní zastavení 
  - hra na dvoje varhany současně
20.10 Odchod do klášterního kostela sv. Václava 
22.00 Tichý kostel při svíčkách, závěrečné   
 evangelium 

Klášterní kostel sv. Václava
20.30 Běh rokem aneb Od adventu k Velikonocům
 Liturgický rok představí slovo, zpěv farní  
 scholy i liturgická roucha
 Varhanní improvizace 
21.05 Odchod do zámecké kaple

Zámecká kaple sv. Josefa
21.15  „Významné osobnosti náboženského 
 života na Bělsku“ - výstava
 Zpěv křesťanských písní s kytarou
  - (Bělská farní schola, Vojtěch Král) 
 Modlitba za město

Všichni jste srdečně zváni! 

HLÁSÍ VÁM SATELIT KONEC VYSÍLÁNÍ 
V SD ROZLIŠENÍ?  V SD ROZLIŠENÍ?  

PŘELAĎTE NA HD

CENY OD 1490 Kč

prodej satelitních přijímačů pro Váš televizor
více než 10 druhů pro každý televizor
samozřejmostí je instalace u Vás doma

Robert Filip, Táborová 570 Bělá pod Bezdězem 
Tel.: 606 288 237

iNZErCE


