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Výstavní sál MKZ
40 let od otevření nové školy  

v Bělé do 29. září 

Čtvrtek 8. září 
Úsměvy Ivo Šmoldase

s písničkami Pepy Štrosse
v Komorním sále MKZ od 18 hod.

Vstupné 100 Kč

Neděle 11. září 
PosVíceNsKý jarMarK
na Masarykově náměstí

od 10 do 16 hod. 

Neděle 11. září
sLaVNosTNí MŠe sV.

Výročí posvěcení farního kostela 
Povýšení sv. Kříže

10 hod.

sobota 17. září
o ZLaTÉ rYBce

Divadlo Pruhované Panenky
v Komorním sále MKZ od 15 hod.

Vstupné 30 Kč

středa 21. září
ZasTUPITeLsTVo MĚsTa

Veřejné jednání 
v klubu ZŠ Máchova ul. od 17 hod.

středa 28. září
Máchovi v patách – Lomnice nad 

Popelkou

sobota 1. října
o statečném kováři Mikešovi

Loutkové divadlo Dokola
v Komorním sále MKZ od 15 hod. 

Vstupné 30 Kč

rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz 

VážeNí sPoLUoBČaNÉ,
září

9/2016
40. ročník

bohužel nám skončily letní měsíce, které jste 
si určitě užili každý po svém. Doufám, že jste 
načerpali síly do dalších dnů tohoto roku.
Během letních dnů se uskutečnilo mnoho 
akcí, které byly opravdu povedené. Ať to 
byly divadelní představení na zámku, tvo-
řivé dílničky pro děti nebo promenádní 
koncerty, které měly velmi dobrou návštěv-
nost. Naše město navštívilo i dost turistů, 
aby zhlédli některou z  památek našeho 
města, navštívili probíhající výstavy nebo 
se vykoupali v našem městském koupališti. 
O  této sezoně se podařilo udržet opravdu 
velmi kvalitní stav vody určené ke koupání. 
V  areálu městského koupaliště letos pro-
běhlo několik zdařilých sportovních akcí, 
které přispěly k  pobavení našich občanů 
i návštěvníků.
Bělští fotbalisté oslavili krásné devade-
sáté narozeniny svého klubu - touto ces-
tou bych jim chtěla popřát do  dalších let 
mnoho úspěchů. 
Během prázdnin probíhaly opravy:  vý-
měna podlah ve škole v Tyršově ulici, v bu-

dově ZŠ v Máchově ulici oprava páteřních 
rozvodů pitné vody a dokončila se oprava 
teras v mateřské škole ve Velenského.
Hlavně bych chtěla poděkovat všem obča-
nům našeho města za  trpělivost a vstříc-
nost při opravě ulice Purkyňova, kde pro-
bíhala rekonstrukce povrchu vozovky  
a chodníků. Došlo i k  výměně vodovod-
ních přípojek k rodinným domům a  sloupů  
veřejného osvětlení.
Ke  konci měsíce srpna začala v  ulici 
Bezdězská pokládka el. vedení do  země, 
kde je omezen provoz při průjezdu touto 
oblastí.
Chtěla bych popřát u  příležitosti začátku 
nového školního roku všem školákům 
a  studentům mnoho úspěchů při studiu. 
Je to s podivem, ale budova základní školy 
v Máchově ulici letos otevírá své dveře žá-
kům již počtyřicáté. I  tady přeji mnoho 
úspěchů při vzdělávání naší mladé generace.
Úsměvy na tvářích v nadcházejících dnech 
vám přeje 

Jitka Tošovská, starostka města

1976 - vítání prvňáčků poprvé u nové školy v Máchově ulici. 
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Z jednání  rady města 
Změny stavebních úprav v čp. 25

Rada města odsouhlasila provedení a vy-
číslení změn stavby „Stavební úpravy bytů 
ve 2. NP a 3. NP čp. 25, Masarykovo nám., 
Bělá pod Bezdězem“ týkající se úpravy 
kotelny a  výměny kanalizačního potrubí 
ve sklepě dle předloženého návrhu. 

Příprava nového strategického plánu města
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 „Posílení strate-
gického řízení ve městě“ je nabídka spo-
lečnosti MEPCO, s.r.o., Spálená 108/51, 
110  00 Praha 1, IČO: 27143643, za  cenu 
285.000,00 Kč bez DPH.

Příprava výstavby obchodního domu
Rada města navrhla zastupitelstvu města 
schválit uzavření smlouvy o  částeč-
ném postoupení Smlouvy o  spolupráci 
a o budoucí smlouvě kupní ve věci chod-
níku k plánovanému obchodnímu domu  
v ul. Tyršově dle předloženého návrhu. 

Opravy bytového fondu
Rada města vzala na  vědomí informace 
o  stavu přípravy prováděcího projektu 
oprav zateplení půdních vestaveb a střeš-
ního pláště bytových domů 485 a  486 
v Husově ulici. 
Rada města schválila postup odsouhla-
sený bytovou komisí a  dává na  vědomí 
zastupitelstvu města:

Rozpočtové opatření  
a hospodaření města

Rada města doporučila zastupitel-
stvu města schválit rozpočtové opat-
ření č. 4/2016, kdy příjmová část roz-
počtu se navyšuje o  202.178,00 Kč 
na  88.807.353,67 Kč, výdajová část roz-
počtu se navyšuje o  752.178,00 Kč 
na 97.939.290,00 Kč. Financování z vlast-
ních zdrojů je ve výši 9.131.936,33 Kč. 
Rada města také doporučila zastupitelstvu 
města schválit stav plnění rozpočtu města 
k 30. 6. 2016. Příjmy ve výši 47.810.934,- 
Kč, výdaje 33.173.774,- Kč. 

Městské lesy
Rada města při výkonu funkce Valné hro-
mady společnosti Lesy Bělá pod Bezdě-
zem, s.r.o., schválila finanční plán spo-
lečnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., 
na rok 2016 v předloženém znění.
Dále schválila nájemné za  pozemky 
ve  vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem 
na rok 2016 ve výši 800.000,- Kč.
Rada města vzala na  vědomí zprávu 
o možnosti převodu lesních cest do ma-
jetku města a vytvoření seznamu lesních 
cest vhodných k tomuto převodu.

Zveme vás na veřejné  
jednání Zastupitelstva města Bělá 

pod Bezdězem, které se koná  
21. 9. od 17 hod.  

v klubu Základní školy  
v Máchově ulici.

- ponechat společnosti Anitas s.r.o  
 prostor pro vypracování prováděcího 
 projektu do 27. 7. 2016
- v  případě nedodržení termínu  
 písemně ukončit se společností  
 Anitas zakázku zadanou objednávkou  
 číslo 189/2016/TS-SB
- za  účelem vypracování nového  
 projektu vypsat výběrové řízení na  
 projekční kancelář 
- na  základě nového projektu vypsat  
 v  tomto roce výběrové řízení na  
 dodavatele stavby
- realizaci stavby vzhledem k pokročilému 
 času zahájit v roce 2017
- finanční prostředky uvolněné k  tomuto  
 účelu přesunout z roku 2016 na rok  2017.

Bc. Zdeněk Krenický 
tajemník úřadu

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:

•	03.	10.	2016		v 17	hodin	v klubovně	Pejřaváku	pro	občany	Březinky	a Bezdědic,
•	05.	10.	2016	v 17	hodin	v hostinci	„Šantán	u Houbaře“	pro	občany	Hlínoviště,
•	17.	10.	2016	v 17	hodin	v MŠ	na Pražské	ulici	pro	občany	Šubrtova,	
	 Výsluní	a nádraží,
•	19.	10.	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 03. 10. 2016 – zastávka Bezdědice – 16.45 hodin
Svoz občanů na setkání dne 05. 10. 2016 – zastávka v Hlínovišti u čp. 15 – 16.45 hodin
Svoz občanů na setkání dne 17. 10. 2016 – zastávka papírny – 16.45 hodin

setkání s občany města 
Bělá pod Bezdězem a příměstských částí

oznámení občanům 
Březinky, Bezdědic, 

Hlínoviště a Šubrtova
 

V sobotu dne 22. 10. 2016 firma Com-
pag Mladá Boleslav s.r.o. provede svoz 
nebezpečných složek komunálního 
odpadu.

Jedná se pouze o  tyto komodity  
odpadu:
200127 plechovky od barev
200133 akumulátory   
    
Zpětný odběr:
Televizory, lednice, mrazničky, zá-
řivky, monitory, rádia, vysavače apod.; 
zařízení musí být kompletní.
Olej a nádoby s olejem musí být uza-
víratelné.

JINÉ DRUHY ODPADU
NEBUDOU ODVEZENY!

Přibližná hodina svozu:
8.00 – Šubrtov, u papíren - parkoviště 
  za obchodem
8.30 – Hlínoviště, u nádob na tříděný 
  odpad 
9.00 – Bezdědice, náves
10.00- Březinka, před MŠ

Celá akce se týká pouze občanů,  
nikoliv podnikatelů.
Odpad musí být shromážděn  
předem na  jednom místě. V  urče-
nou hodinu bude provedena pouze  
nakládka odpadu.
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Každý má dle zákona povinnost třídit od-
pad, včetně podnikatelů. Podnikatelé mají 
možnost zajistit si svoz komunálních od-
padů (popelnice) buď smluvním vztahem 
s Městem Bělá pod Bezdězem, jímž se za-
pojí do jeho systému, nebo jiným způso-
bem, který je v souladu se zákonem.
Co se týče tříděných odpadů, důrazně 
upozorňujeme podnikatele, že nemají 
právo tříděný odpad vyprodukovaný při 
podnikatelské činnosti ukládat do nádob 
na tříděný odpad rozmístěných po městě. 
Tyto nádoby slouží pouze k ukládání tří-
děných odpadů z domácností (papír, plast, 
sklo a tetra-pak).
Podnikatelé mohou svůj tříděný odpad 
(např. papír, plasty, sklo a tetra-pak) uklá-
dat do  Sběrného dvora Města Bělá pod 
Bezdězem v Mělnické ulici, kde jim bude 
vydáno potvrzení o  uložení odpadů. Pa-
pír, sklo, kartony od  mléka a  džusů, vy-
tříděné PET-láhve a  kovy lze odevzdat 
zdarma, směsný plast za 2 Kč/kg.
Město Bělá pod Bezdězem má právo vy-
konávat kontroly a  případně uložit po-
kutu, když bude zjištěno, že podnikatelé 
nepostupují při likvidaci odpadů v  sou-
ladu se zákonem, zejména pokud nedoloží 
doklady o likvidaci odpadů.
Děkujeme, že třídíte odpad!!!

V. Blažková
Odbor životní prostředí

Rozpočet a  fondy Středočeského kraje 
jsou pro Město Bělá pod Bezdězem jed-
ním ze zdrojů spolufinancování někte-
rých projektů. V letních měsících tohoto 
roku jsme předložili poslední závěrečné 
vyhodnocení a  vyúčtování k  projektům 
spolufinancovaným Středočeským kra-
jem v rámci Programu 2015.
Středočeský kraj tak spolufinancoval 
částkou 360.000,- Kč výměnu umělého 
povrchu hojně navštěvovaného multi-
funkčního hřiště v areálu Základní školy 
v  Máchově ulici. Částkou 20.000,- Kč 
byla Středočeským krajem podpořena 
tradiční akce na počátku léta – Bělské ba-
lónové hemžení. Dotace ve výši 250.000,- 
Kč z fondu hejtmana Středočeského kraje 
posílila bezpečnost ve městě rozšířením 

a  modernizací kamerového systému 
ve městě, kdy jsou od letošního roku mo-
nitorovány dvě nové lokality, a to dětské 
hřiště u vodojemu a křižovatka u býva-
lého kina. K  řešení různých krizových 
situací též přispěje nově pořízené zása-
hové vozidlo pro jednotku Sboru dobro-
volných hasičů. Nákup ojetého vozidla, 

jeho úpravu a opravu dotoval kraj část-
kou ve výši 300.000,- Kč. 
V roce 2016 se podařilo z Programu 2016 
pro poskytování dotací z rozpočtu Stře-
dočeského kraje ze středočeského Fondu 
rozvoje obcí a  měst na  základě předlo-
žené žádosti získat 50% dotaci ve  výši 
do  4.330.559,- Kč na  kompletní rekon-
strukci a modernizaci kuchyně v Mateř-
ské škole Velenského. Realizace tohoto 
projektu a využití této dotace bude zále-
žet na vývoji jednání zastupitelstva k to-
muto projektu. 
Město Bělá pod Bezdězem si tímto do-
voluje poděkovat Středočeskému kraji 
za podporu místních aktivit a projektů.

Ing. Jana Vltavská, vedoucí RaMM

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Máte uhrazené poplatky za svoz komunálního  
odpadu a poplatek za psa?

TŘíDĚNí oDPaDU ve městě 
Bělá pod Bezdězem  

a podnikatelé

Dotace z rozpočtu středočeského kraje

rok pohledávky
2004 36 630,00             

2005 55 985,00

2006 71 925,00

2007 71 425,00

2008 104 786,00

2009 124 934,00
465 685,00

rok pohledávky
2010 128 930,82
2011 159 450,54
2012 173 335,00
2013 199 141,00
2014 222 980,00
2015 90 486,00
2016 125 079,00

1 099 402,36

rok pohledávky
2009 36 630,00             

2010 55 985,00

2011 71 925,00

2012 71 425,00

2013 104 786,00

2014 124 934,00
465 685,00

Splatnost těchto poplatků byla  31. 3. 2016; 
je tak zřejmé, že se mezi námi najde mnoho 
občanů, kteří na  tento termín zapomněli 
a poplatek zatím neuhradili. 
Dle evidence nedoplatků je řada lidí, kteří 
nemají poplatky zaplacené ani za rok 2015. 
Ti mají poslední šanci uhradit poplatek, 
aniž by museli platit sankce za  prodlení. 
Nedoplatek bude  navýšen na  trojnásobek.
Pokud nedojde k úhradě poplatků, je přistu-

pováno k daňové exekuci dle daňového řádu.
U poplatků platí ohlašovací povinnost, kdy 
je poplatník povinen ohlásit správci po-
platku vznik nebo zánik své poplatkové 
povinnosti. 
Tato povinnost se v  našem městě neplní 
nejvíce u  poplatku ze psa, kdy jsou mezi 
námi majitelé psů, kteří je nepřihlásí. Po-
kud si osoba psa pořídí, má s  ním určité 
náklady, pokud  v poměru k  ročnímu po-
platku ze psa (dle Obecně závazné vyhlášky  
č. 1/2011) nejsou tyto poplatky pro majitele 
psa ohrožující jeho finanční situaci, upo-
zorňujeme, že tito majitelé mají zákonnou  
povinnost psa přihlásit.

Nejste si jisti, zda máte poplatek uhrazen? 
Na  telefonním čísle 326  701  928, popř.  
e-mailové adrese cachova@mubela.cz vám 
bude poskytnuta informace o  skutečnosti 
stavu vašeho poplatku.

Finanční odbor MÚ

Celkový přehled evidovaných neuhrazených poplatků za odpad  k 30. 6. 2016

Celkový přehled evidovaných neuhrazených poplatků ze psa k 30. 6. 2016
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Na základě zjištěného havarijního stavu 
vegetace – zejména vzrostlých lip srdči-
tých - v lokalitě Zámecký příkop zde bylo 
provedeno opatření ke stabilizaci a nápravě 
vzniklého stavu (pokácení 6 lip, dále bez-
pečnostní řezy ostatních ponechaných dře-
vin, likvidace stávajícího podrostu a ná-
sledně provedena náhradní výsadba).
Město Bělá pod Bezdězem zažádalo o do-
taci vyhlášenou Ministerstvem životního 
prostředí a  Státním fondem životního 
prostředí – národní dotaci „Budování 
a rozvoj městské či obecní zeleně“. Do-
tace byla městu přidělena v maximální 
výši 80 % uznatelných nákladů. Dále bylo 
v rámci tohoto projektu zažádáno o do-
taci na pasport zeleně ve vybraných loka-
litách města. Odbor ŽP vytipoval tyto lo-
kality: Horka, „Střelák“, Hradební příkop 
a památné stromy v katastru města. Při 
pasportu zeleně byl zhodnocen současný 
zdravotní stav dřevin a navržena opatření 
ke stabilizaci dřevin. Tyto údaje budou po-
užity například při úpravách zeleně nebo 

při dalších projekčních činnostech spoje-
ných s využitím dotčených lokalit.
Realizace proběhla v první polovině roku 
2016 a celková cena jak revitalizace zeleně, 
tak pasportu činila cca 300 000,- Kč. 

Nově	vysazené	jilmy	habrolisté	v Zámeckém	
příkopě.																																														V. Blažková

DĚNÍ VE MĚSTĚ

V  novém školním roce bude naše zá-
kladní škola bojovat o  titul „Fairtradová 
škola“. Získání tohoto prestižního certifi-

kátu je podmíněno splněním pěti kritérií: 
vytvoření řídicí skupiny, oficiální školní 
podpora fair trade, vyučování globálních 
témat, uspořádání veřejné akce na  pod-
poru fair trade a v neposlední řadě musejí 
být na škole dostupné fair trade produkty. 
Z  těchto pěti úkolů naše škola splnila již 
čtyři. Abychom v  letošním školním roce 
na  titul dosáhli, bude třeba vyřešit po-
slední úkol – umožnit našim žákům na-
kupovat či jinak získat výrobky s označe-
ním fair trade.
Proto chceme letos uvítat prvňáčky „fé-
rovými muffiny“, na Vánoce vyrábět „fé-
rové perníčky“, podobně na  Velikonoce 
a  při oficiálních akcích školy. Stejně tak 

bychom rádi využili spolupráce se školní 
jídelnou a SRPDŠ.
Fair trade a  naše aktivity se samozřejmě 
netýkají jen školy. I vy jste mohli navští-
vit naši první „Férovou snídani“, v rámci 
které jsme se v  květnu sešli na  pikniku 
k podpoře dobré věci. Tato akce se velmi 
vydařila, a proto doufáme, že se veřejnost 
zapojí i  letos. Pokud máte zájem a  chuť 
nám, žákům a  učitelům naší školy, po-
moci, uvítáme vaše nápady a návrhy, pří-
padně pomocnou ruku.

 

Ing. Pavlína Cankařová

Tak tu opět máme září, a  jak se už stalo 
tradicí, vyrážíme v tomto čase na sklonku 
léta uklidit něco málo z nepořádku v na-
šem městě a okolí. Letos se chceme zamě-
řit na okolí stadionu a cestu na vlakovou 
zastávku.
Zveme tedy všechny dobrovolníky z řad ob-
čanů, aby přišli pomoci v sobotu 24. 9. Sraz 
je u sportovní haly na parkovišti proti České 
bráně ve 14 hod. Rukavice a pytle na od-
padky budou k dispozici, vezměte si jen 
dobrou náladu a chuť pomoci dobré věci.

Za MO ČSSD
Dagmar Femiaková st.

V  Bělé kolují informace o  připravované 
výstavbě obchodního domu. Vedení 
města potvrdilo, že jde o  zájem obchod-
ního řetězce Penny Market s. r. o. V sou-
časné době je vydáno územní rozhodnutí 
a  připravuje se stavební řízení k  povo-
lení stavby, která má stát vedle benzínové 
pumpy, u výjezdu na Českou Lípu, kde již 
nějakou dobu funguje kruhový objezd. 
Pokud vše proběhne hladce, mohli by-
chom se nového obchodu dočkat již začát-
kem příštího roku. Dopravní dostupnost 
je běžnými autobusy linkové dopravy - 
nejbližší autobusová zastávka Bělá, Atmos 
u bývalého ČSAD. 

S. Grosová  

Podle dávné legendy slavil první posvícení, 
resp. posvěcení chrámu biblický král Šala-
moun, když nechal vysvětit nově postavenou 
chrámovou budovu v Jeruzalémě. Poté se tato 
slavnost opakovala každý rok v tutéž dobu.
Nám se ale do  dnešní doby nezachovala 
přesná informace, kdy byl vysvěcen (tedy 
posvěcen, ve jménu Božím předán farníkům 
do užívání) bělský farní kostel. Protože ale 
dostal jméno na památku vyzdvižení Kris-
tova kříže císařovnou Helenou, byla zavedena 
tradice bělského posvěcení (lidově posvícení) 
nejbližší neděli ke  dni 14. září, kdy se tato 
slavnost koná podle církevního kalendáře.
Posvěcení chrámu jsou tak vlastně jakési 
„narozeniny“ kostela, takže k  tomu samo-
zřejmě patří – jako ke klasickým narozeni-
nám – pořádná oslava s dobrým jídlem a pi-
tím. Ta letos proběhne jak formou jarmarku, 
tak nejen pro věřící osoby prostřednic-
tvím slavnostní mše svaté, na kterou zveme 
všechny lidi dobré vůle. Mši bude sloužit 
P. Kamil Škoda, začátek v 10 hodin. Poté po-
chopitelně nemůže chybět pohoštění.

Mgr. Monika Šeráková Kipeťová

 „obnova a revitalizace vegetačních prvků  
Zámecký příkop – I. etapa“

Boj o titul “Fairtradová škola„ začíná

Za BĚLoU KrásNĚjŠí

BUDe U Nás sTáT 
oBcHoDNí DůM? 

ProČ se sLaVí PosVíceNí 
V BĚLÉ PráVĚ V ZáŘí?
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Úsměvy Ivo Šmoldase 
s písničkami Pepy Štrosse
Čtvrtek 8. září v Komorním sále 
MKZ od 18 hod. 
Vstupné 100 Kč

O ZLATÉ RYBCE
Divadlo Pruhované Panenky
Sobota 17. září v Komorním sále 
MKZ od 15 hod.
Vstupné 30 Kč

Letošní posvícenský jarmark jsme naplá-
novali o  týden dříve, tak aby se nám kryl 
s koncem akce Evropské dny historického 
dědictví (EHD), v  rámci kterého je rozší-
řen program na  zámku. Pro návštěvníky 
otevře své brány také kostel sv. Václava 
v Tyršově ulici od 13 do 16 hod. a Galerie 
Česká brána, kterou budete moci navštívit  
od 14 do 16 hod. 
V parku na Masarykově náměstí opět vy-
rostou prodejní stánky s  různým zbožím, 
celý den bude doprovázet svými vstupy Sta-
ročeská heligonka. Nebudou chybět ani ob-
líbené koláče od našich baráčníků, na ty si 
ale radši pospěšte, bývají rychle vyprodané.
Lesnickou tematiku podtrhne vystoupení 
dravců pana Dobrkovského. Během dopo-
ledne se na náměstí představí další lesnická 
škola, tentokrát ze Žlutic u Karlových Varů. 
Trubači předvedou skladby, které znějí při 
lesnických a mysliveckých tradicích, a po-
slechneme si také umění vábičů zvěře.
Zástupci školy uctí památku profesorů les-
nické školy Vojtěcha Peřiny a Ing. Karla Bo-
hutínského položením kytice k místu jejich 
posledního odpočinku na  bělském hřbi-
tově. 

S. Grosová, MKZ  

V KoMorNíM sáLe MKZ 

Z KUlTUrNÍHO DĚNÍ

Posvícenský jarmark a eHD

rukodělné dílničky
s Martinou

V prostorách Informačního centra s ex-
pozicemi od 13 do 16 hodin proběhne 
rukodělná dílnička, kde si budete moci 
tisknout na trička či tašky pomocí textil-
ních barev, šablon, kontur a fixů. Dětská 
trička budou k zakoupení za 60 Kč a tašky 
za 50 Kč, samotná dílnička je zdarma a po-
vede ji naše Martina z Textilního muzea 
Dům pod Jasanem. 

Historická módní přehlídka
Od 16.30 hodin se odehraje na nádvoří 
zámku historická módní přehlídka za-
měřená na období první republiky. Pán-
ské i  dámské modely z  let 1900–1940 
nám i s komentářem představí členové 
umělecké skupiny „Trn v oku“ z Prahy. 
Vstupné zdarma. 

Koncert v zámecké kapli  
sv. josefa

Od 17 hodin bude následovat koncert 
Zámeckého saxofonového kvarteta Jo-
sefa Žemličky, kdy uslyšíte známé i méně 
známé melodie W. A. Mozarta, A. Dvo-
řáka, L. Bernsteina, J. Ježka a dalších. 
Vstupné zdarma. 

Prohlídky zámku zdarma 
V časech od 9, 11, 13 a 15 hodin budou 

probíhat prohlídky zámecké expo-
zice zdarma, kde mj. uvidíte expozici 

Na valdštejnském panství, toaletní věž 
a expozici dětské manufaktury.

INForMaČNí ceNTrUM s exPoZIceMI 
11. ZáŘí Na ZáMKU 

Výstava prací žáků výtvarného oboru běl-
ské pobočky ZUŠ Mladá Boleslav bude za-
hájena ve  čtvrtek 6. října 2016 v  17 hod. 
ve Výstavním sále MKZ slavnostní verni-
sáží spojenou s malou módní přehlídkou. 
Vystavené práce představují výsledky tvůr-
čího snažení 
žáků I. stupně 
výtvarného stu-
dia za  poslední 
dva roky.
Naším největ-
ším inspirač-
ním zdrojem je příroda a svět kolem, svět, 
ve  kterém žijeme. Žáci vycházeli ze zá-
kladních technik, běžně známých a  pou-
žívaných, ke kterým patří zejména kresba 
tužkou, pastelem nebo malba akvarelová 
či temperová. Ve  své tvorbě běžně pře-
kračovali tento rámec a  uplatňovali tech-
niky v různých kombinacích, obohacovali 
je o  další inovativní prvky, inspirovali se 
mozaikou i  počítačovou hrou Minecraft, 
biblickým příběhem nebo uměním aus-
tralských Aboriginců. Práce na  posledně 
zmíněné téma vystavovali dokonce na ce-
lostátní přehlídce výtvarných oborů zá-
kladních uměleckých škol ve  Šternberku. 
Uvidíme zde první výtvarné krůčky našich 
nejmladších předškoláků i  absolventskou 
práci naší nejstarší studentky, která tak po-
stoupila do II. stupně ZUŠ.

Jarmila Nováková,
učitelka výtvarného oboru ZUŠ

Výstava žáků Základní 
umělecké školy 
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Z KUlTUrNÍHO DĚNÍ

MYsLIVOsT ROMANTICká
16. září až 30. října
Vernisáž 16. září od 17 hodin
Myslivost v obrazech 19. a počátku 20. sto-
letí ze sbírek Zdeňka Kašpara. Nahlédněte 
do romantického světa myslivosti očima 
dobových umělců – souboj pytláka a haj-
ného, štvaní černé zvěře či příznačná zá-
mecká idyla těsně před lovem. Atmosféru 
dotvoří dobové lovecké zbraně a trofeje.
S laskavým svolením císaře Františka Jo-
sefa I.

PřEDNáŠkA: sTOPY PRUskO-RA-
kOUskÉ VáLkY 1866 V NAŠEM kRAJI
Čtvrtek 22. září od 17 hodin, vstupné 20,- Kč
Ve čtvrtek 22. září se v Muzeu Podbezdězí 
uskuteční přednáška Mgr. Filipa Krásného 
z Mladoboleslavského muzea věnovaná 
prusko-rakouské válce, jednomu z největ-
ších válečných konfliktů na našem území. 

„U CEsTY sTOJí kříž…“, DROBNá sA-
kRáLNí ARCHITEkTURA NA BěLskU
Výstava prodloužena do 14. září
Křížky, Boží muka 
a  kapličky jsou ne-
dílnou součástí české 
krajiny a jsou tichými 
svědky řady dramatic-
kých událostí, které se 
odehrály v našem regi-
onu. Právě těmto často 
přehlíženým památ-
kám je věnována výstava v Muzeu Pod-
bezdězí, na níž vám představíme na stovku 
křížků, Božích muk či kapliček, jež se na-
cházejí v regionu Bělska.

kOsTEL A kLáŠTER sV. VáCLAVA 
V BěLÉ P. B., AUgUsTINIáNI V POD-
BEZDěZí
Dny evropského dědictví 11. září, otevřeno 
od 13 do 16 hodin, augustiniánský klášter 
v Bělé p. B.

Augustiniánský klášter 
a kostel sv. Václava je jed-
nou z  nejvýznamnějších 
památek Bělé p. B. V po-
sledních letech prošel ze-
jména interiér kostela ně-

kolika drobnými renovacemi a proběhl 
zde také záchranný archeologický výzkum. 
V prostorách bývalé knihovny pak můžete 
zhlédnout výstavu věnovanou historii au-
gustiniánského kláštera.

„NENí TU NáBOžENská POUŠť…“
10. června až 30. října
Výstava přibližuje vý-
znamné osobnosti du-
chovního života Pod-
bezdězí v prostorách 
rekonstruované sa-
kristie kaple sv. Josefa 
na  bělském zámku. 
Výstava je součástí 
prohlídky Muzea 
Podbezdězí a bude otevřena až do 30. října.

„UVOLNěNá ŠEDEsáTá…“ 
10. května až 30. října
Výstavou „Uvol-
něná šedesátá…“ 
vás chceme přesu-
nout v čase do 60. 
let 20. století, kde 
si můžete zavzpo-
mínat na tehdejší 
módní trendy, užitý design, literaturu či 
každodenní život v této době. Stranou ne-
zůstala ani 60. léta v našem městě - zde se 
můžete dozvědět, jak se rozvíjel kulturní 
a společenský život v Bělé, a třeba přidat 
i své vlastní vzpomínky. 

1. sVěTOVá VáLkA
1. května až 30. října
Dlouhodobá výstava věnovaná 100. výročí 
1. světové války, která zásadně ovlivnila 
také život obyvatel našeho kraje. Kromě 

řady dobových 
artefaktů či ar-
chivních a  fo-
tograf ických 
dokumentů je 
součástí výstavy 
také pamětní 

deska padlých z Podbezdězí, model po-
mníku „Na stráž!“ či nově objevený obraz 
s medailonky padlých z Kuřívod a okol-
ních vesnic.

„UBER PLYN!“, LEgENDáRNí ANgLI-
čáCI, A NEJEN ONI
1. května až 30. října
Soukromá sbírka Anto-
nína Maciolka se stále 
rozrůstá. Nyní je dopl-
něna o  motorky vyro-
bené v 60. letech: Jawa 
20 „Pionýr“ a Jawa 250 „Panelka“.

MŠE sVATá V kAPLI sV. JOsEfA
9. září od 18 hodin
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv. 
Josefa bude sloužena v pátek 9. září od 18 
hodin.

MŠE sVATá V kOsTELE sV. VáCLAVA
28. září od 18 hodin
U příležitosti svátku sv. Václava dne 28. září 
bude sloužena slavnostní mše svatá v běl-
ském chrámu zasvěceném tomuto světci, tj. 
v klášterním kostele, od 18 hodin.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře v Bělé p. B. 
bude sloužena v pátek 30. září od 18 hodin.

BOHUMIL DEJMEk: REVOLUčNí 
UDáLOsTI V BěLÉ POD BEZDěZEM 
A V kVěTNU 1945
U příležitosti 70. vý-
ročí konce 2. světové 
války Muzeum Pod-
bezdězí vydalo au-
tentické vzpomínky 
učitele Bohumila 
Dejmka (1898–
1979) na  průběh 
konce války v Bělé 
p.  B. Zakoupit je 
můžete na pokladně 
Muzea Podbezdězí 
za 60 Kč.

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

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

muzeumbela@gmail.com

Memento mori… Při přípravě výstavy a bro-
žurky o místních hřbitovech u příležitosti 100 
let od otevření „nového hřbitova“ v Bělé pod 
Bezdězem roku 1917 jsem si položil otázku, 
kolik vlastně profesorů lesnické školy je 
na bělských hřbitovech pochováno.
Jistě můžeme jmenovat Emanuela Purkyně, 
jehož hrob se na zrušeném hřbitově při far-
ním kostele zachoval, i Václava Jirsáka, který 

má desku se jménem upevněnou ve zdi far-
ního kostela hned vedle.
Hrob profesora lesnické školy a čestného občana 
města Matěje Sluky, který býval ve střední části 
zrušeného hřbitova, pod příkrovem břečťanu 
již zřejmě nikdy nenalezneme, ale i on v Bělé 
našel svůj domov a poslední místo odpočinku.
Překvapením pro mne byl ale zápis ze hřbi-
tovní knihy na „novém hřbitově“, kde jsou 

v hrobce rodiny Peřinovy a Bohutínských 
zapsáni hned dva profesoři této školy: Voj-
těch Peřina a předposlední ředitel lesnické 
školy v Zákupech Ing. Karel Bohutínský. Tím 
se počet pochovaných profesorů na zdejších 
hřbitovech zvýšil na pět.
Sláva bělské lesnické školy by nebyla možná 
bez jejich pedagogů, nezapomínejme na ně.

Josef Müller

Muzeum Podbezdězí v září 2016

K historii lesnické školy v Bělé a v Zákupech
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SpOlEčENSKÁ rUBriKA

Dne 29. 7. tomu bylo 15 let, co nás 
navždy opustil milovaný manžel, ta-
tínek, dědeček a  pradědeček, pan 
Vladimír Toman z Bělé pod Bezdězem.

S láskou stále vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

Dne 12. 8. uplynuly již  dva  roky, co  nás  navždy 
opustila sestra a teta Marie  Benešová. Kdo  jste ji 
znali, vzpomeňte s námi. 

Stále s láskou vzpomínají rodiny Cvrčkova, 
Vaníčkova a Kastnerova.   

Dne 18. 9. 2010 zemřel pan Josef Frus. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají manželka Karla, Hana Dufková 

a Jana Krejbichová s rodinami. 

Dne 1. 9. tomu byl rok od úmtí Václava 
Svárovského z Bělé pod Bezdězem. 

Stále vzpomínají a nikdy nezapome-
nou synové Zdeněk, Václav a vnučka 

s rodinami. 

Dne 10. 9. uplyne již dlouhých 9 let, co bez slůvka
 rozloučení odešla moje sestra Ladislava Dušičková.

Kdo jste ji znal, vzpomeňte se mnou. Stále vzpo-
míná a nikdy nezapomene zarmoucená sestra 

Jarmila. 

Již 7 let uplyne 16. 9. od  nečekaného  úmrtí  pana 
Aleše Tošovského. Kdo jste ho znali,  vzpomeňte 
s námi. 

Dana a Jirka s rodinami

Děkuji paní starostce Jitce Tošovské za milou ná-
vštěvu a dárek u příležitosti mého životního jubi-
lea.                                              Libuše Schumanová

Srdečně děkuji vedení našeho města za projevené 
blahopřání a věcný dar k mému životnímu jubi-
leu.                                                        Zdeněk Peška

Srdečně děkuji vedení města, Svazu postižených 
a  odborům KOVO MB za  blahopřání a  věcné 
dary k mému životnímu jubileu. 

Miloslava Grolmusová
Chtěla bych srdečně poděkovat panu místostaros-
tovi Lukáši Volemanovi a  paní asistence Radce 
Hoznauerové za příjemnou návštěvu a gratulaci 
k mým 85. narozeninám.           Ludvíková Vlasta

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu mís-
tostarostovi Lukáši Volemanovi a  paní Radce 
Hoznauerové za  příjemnou návštěvu, za  dárek 
a gratulaci k mému životnímu jubileu.

Libuše Hrubá

VZPoMíNKY PoDĚKoVáNí

so 10. 9. Zájezd: Zubrnice – Mauerschin 
- V. stínky – Vitín - Malé Březno
Středně náročné – 11 km. Trasa přes Buko-
vou horu – 14 km.
 Možnost individuálního programu.
Zubrnice - skanzen, železnice, prohlídka mlýna.
Odjezd: Bělá, hala - 7.45, Doksy - 8 hod.
Cena: 170 Kč, občerstvení: Malé Březno.

Pá 16. 9. schůze turistů od 17 h na základně

Pá 23. 9. – po 26. 9. Národní park Podyjí, 
Thayatal - vícedenní zájezd 
Ubytování s polopenzí: Havraníky - pen-
zion, srub. 
Navštívíme mimo jiné: Pašeráckou stezku, 
vyhlídku Seafieldův kámen, hrad Hardegg, 
Nový Hrádek, Šatov.
Cena: 2200-2500 Kč (podle typu ubytování).

st 28. 9. Lomnice n. Popelkou
Závěr Máchovského putování a představení 
nového ročníku
Odjezd: Bělá, hala - 7.30, Doksy přijedou 
rychlíkem v 7 h.
Pěší trasa směřuje na vrch Tábor stezkou 
Českého ráje, zříceninu hradu Bradlec, hosti-
nec Na Klepandě (11 km), kratší trasa: 8 km. 
Cena: 150 Kč, startovné: 30 Kč.

Přihlášky: e-mail TPD nebo telefon.
Těšíme se na setkání.

Horský vůdce

SpOrT A SpOlKOVÁ čiNNOST

Poslední sobotu v červenci bylo na běl-
ském koupališti řádně plno. Nejen že bylo 
nádherné počasí, ale bylo se i na co kou-
kat. Mimo jiné tam probíhal i první ročník 
Bělské regaty, závodu netradičních plavidel, 
který byl i pátou částí Bělského sedmiboje.
Plavidel se sešlo sice jenom pět, ale kvan-
tita byla vynahrazena kvalitou a kreativi-
tou. Kdo neviděl, neuvěří. A ke každému 
plavidlu byla i posádka náležité ustrojená. 
A že bylo na co se koukat. Mimina, piráti, 
úklidová četa, žáby či faraoni. Některé lodě 
byly vyrobeny z gruntu (téměř všechny) 
a  všechny plavaly. Celé odpoledne pak 
skvěle provázel Tomáš Adam, za což mu 
patří obrovský dík. Kdo tam byl, jistě do-
svědčí, že nuda tam rozhodně nebyla.
Po celkovém zhodnocení výkonů v plavbě 
i kreativitě pak vyhrála s převahou loď Bře-
zinky – Bejby párty.

Celkově v Bělském sedmiboji vede po pěti 
disciplínách Březinka před Saharou a Bezdě-
dicemi. Zdaleka ale není ještě rozhodnuto. 
Ještě nás čeká Bezdědický krpál a  turnaj 
v badmintonu. Tak se uvidí.
A závěrem chci připomenout Bezdědický kr-
pál, který se koná 17. 9. v Bezdědicích. Bezdě-
dický krpál je běh „jen“ na 800 m. Převýšení 
81 m snad nebude takový problém. Registrace 
běžců bude v sobotu 17. 9. od 12 do 13.30 
v Bezdědicích u autobusové zastávky. Start 
prvního běžce bude od 14 hodin. Bude zaji-
štěno jak občerstvení, tak doprovodný pro-
gram a samozřejmě skvělá atmosféra. 
Přestože je Bezdědický krpál součástí sed-
miboje, je to závod pro všechny běžce, kteří 
se zaregistrují na startu. Ceny budou jak pro 
nejlepší běžkyně, tak i pro nejlepší běžce. 
Tak přijďte si vyzkoušet běh do „krpálu“, ale 
i pobavit se.

Milan Lomoz

Bělský sedmiboj V.

oDDíL TUrIsTIKY 
Září - turistika v indiánském létě
Verneřické středohoří
krajinou zmizelých stop

TajeMsTVí

Vítězný tým Březinka
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DRŽITEL STŘÍBRNÉ PLAKETY 
ZA PRODEJ A SKLADOVÁNÍ UHLÍ

UHELNÉ SKLADY LUKA

M a r k v a r t  L a d i s l a v

•	 Ořech	I.

•	 Ořech	II.

•	 Kostka

Uhlí	je	skladováno	v	hale,	skládání	pásem	zdarma,	doprava	
do	25km	zdarma,	zapůjčení	přívěsného	vozíku	zdarma

•	 Brikety	uhelné,	brikety	dřevěné

•	 Palivové	dřevo

•	 Kostkoořech	Polsko

V	roce	2016	a	2017	vracíme	při	nákupu	uhlí	až	6	000	Kč

PRODEJ	lEDVIcKéhO	Uhlí,	BRIKEt	
a	PalIVOVéhO	DřEVa

Pro	více	informací	a	objednávku	nás	kontaktujte	na	tel.:

723 524 112

MĚSTO A MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
BĚLÁ POD BEZDĚZEM

VÁS ZVOU NA

11. 9. 2016

POSVÍCENSKÝ 
JARMARK 

10.00 - 16.00
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

V PROGRAMU UVIDÍTE:

ŽLUTICKÁ LESNICKÁ ŠKOLA

STAROČESKÁ HELIGONKA

LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA

UKÁZKY DRAVÝCH PTÁKŮ

Zveme vás na

1. ročník běhu do vrchu

Bezdědický krpál
který se koná

17. září 2016   v Bezdědicích

Start prvního běžce: 14:00
Registrace běžců:  12:00 až 13:30

V rámci doprovodného programu                   

jsou připraveny soutěže nejen                     

pro děti, občerstvení                               

i dobrá muzika                                   

REFERENT ODBORU ROZVOJE 
A MAJETKU MÚ 

BĚLÁ POD BEZDĚZEM
( INVESTIČNÍ ČINNOST )

MĚSTO BĚLÁ POD BEZDĚZEM
Vedoucí MÚ Bělá pod Bezdězem dne 5. 8. 2016
vyhlásil výběrové řízení na obsazení funkce

Informace na úřední desce
www.mubela.cz/2012/category/uredni-deska

PRODEJ  POZEMKU 
prodám pozemek v obci Březovice

1352 m2 s dvěma klenutými 
kamennými sklepy pod pozemkem

Tel. č. 603 329 290

iNZErcE


