
Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU - DĚNÍ VE MĚSTĚ - KRAJSKÉ 
VOLBY -  Z KULTURNÍHO DĚNÍ - ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI 

Výstavní sál MKZ
ZUŠ: 6. – 27. 10. 

Čtvrtek 6. října
Zahájení výstavy ZUŠ

ve Výstavním sále MKZ 
Masarykovo nám. 

od 17 hod.

Neděle 16. října
Tvořivé dílny – vyrábíme 

z papírových ruliček
IC s expozicemi na zámku 

od 13 hod.
Vstupné dobrovolné

Středa 19. října
Kalendář Bělá 2017

Vernisáž výstavy fotografi í
IC s expozicemi na zámku 

od 18 hod. 

Pátek 21. října
Filmový klub - Běloruský sen

v Komorním sále MKZ 
od 19 hod.

Úterý 1. listopadu
Dušičkové putování 

IC s expozicemi na zámku 
od 17 hod.

Pátek 4. listopadu
TRÉGLOVA BĚLÁ – ZAHÁJENÍ

Bylo nás pět, Divadýlko na dlani
V Komorním sále MKZ 

od 19.30 hod.
Vstupné 60 Kč, v předprodeji 50 Kč

Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
říjen

10/2016
40. ročník

měsíc září se nám předvedl v té nejkrás-
nější podobě. Prodloužil nám opravdu 
letní sezonu. Tyto dny někteří z nás plně 
využívali ke  koupání, různým výletům 
i návštěvám památek, které jsou otevřeny. 
Bohužel, vše jednou končí a přece jenom 
se nám začíná hlásit podzim, ale určitě nás 
sluníčko neošidí ani v podzimních dnech.
I  nadále probíhá pokládka kabelů elek-
trického vedení do  země v  ulicích 
Bezdězská, Valdštejnská, Jenečská. 
Znovu žádám spoluobčany o shovívavost 
a trpělivost při této akci.
Dokončuje se rekonstrukce bytů na Ma-
sarykově náměstí v čp. 25, kde vzniknou 

čtyři nové byty. Pracuje se na důležitém 
dokumentu města, a  tím je Strategický 
plán města, který je potřebný při plá-
nování a  rozvoji města do  budoucnosti. 
V měsíci říjnu budou probíhat setkání s ob-
čany, tak doufám, že se při nich setkáme.
Pracuje se na  přípravě rozpočtu města 
na příští rok a plánují se investiční akce. 
Probíhá údržba a  úklid města, proře-
závky poškozených stromů a vše, co sou-
visí s podzimem.

Krásné podzimní dny vám přeje 

Jitka Tošovská, starostka města

Jan Mittenhuber
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Z jednání  rady města 
A  také schválila 1. rozpočtové opatření 
příspěvkové organizace Městská kulturní 
zařízení Bělá pod Bezdězem – navýšení 
rozpočtu o  92.229,- Kč plynoucí z  přijetí 
sponzorských darů, čerpání rezervního 
fondu, navýšení provozní dotace a  z  pro-
vozu a tomu odpovídající změnu rozpočto-
vých tabulek dle předloženého návrhu.

Rekonstrukce veřejného osvětlení
Rada města schválila dle bodu 5. článku 
VII. Směrnice města č. 1/2014 Zásady 
a postupy při zadávání veřejných zakázek 
přímé zadání zakázky „Veřejné osvětlení 
v  ulici Bezdězské“ � rmě AZ Elektrostav, 
a.s., dle předložené nabídky ze dne 15. 8. 
2016 za nabídkovou cenu ve výši 699.081,- 
Kč bez DPH. Důvodem pro přímé zadání 
je nutnost koordinace se stavbou „Bělá p/
Bezdězem – kNN, ul. Bezdězská, Vald-
štejnská, Jenečská“, kterou � rma AZ Elek-
trostav, a.s., realizuje pro ČEZ Distribuce, 
a.s., v  dané lokalitě. Rada města v  sou-
vislosti s tímto projektem vzala na vědomí 
nutnost navýšení prostředků v  rozpočtu 
a uložila odboru RaMM předat � nančnímu 
odboru požadavek pro rozpočtové opatření.

Rekonstrukce kuchyně MŠ
Rada města doporučila zastupitelstvu města 
schválit úpravy projektové dokumentace, 
rozpočtu a výkazu výměr dle předloženého 
návrhu (myčka černého nádobí – varianta 
C3, sestava chlazení – varianta A1, myčka 
nádobí – varianta A1, pánev – varianta B2) 
a  po  jejich zapracování souhlasit se zaháje-

Finanční dar spolku
Rada města schválila poskytnutí � nančního 
daru ve výši 3.000,- Kč na rok 2016 Klubu 
chovatelů hrubosrstých a  maďarských 
ohařů, z. s., na uspořádání kynologické akce 
„Memoriál MVDr. Jiřího Michálka“.

Snížení energetické náročnosti ZŠ
Rada města schválila změnu termínu do-
dání projektové dokumentace k provedení 
stavby „Snížení energetické náročnosti 
budovy ZŠ Tyršova 20, Bělá pod Bezdě-
zem“ v termínu do 14 dnů od rozhodnutí 
poskytovatele dotace o  přidělení dotace 
a schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 3/2016 ze dne 29. 3. 2016 uzavřené s � r-
mou ANITAS s.r.o.

Hospodaření příspěvkové organizace MKZ
Rada města dle zákona č. 563/1991 Sb. 
o  účetnictví v  platném znění schválila 
změnu účetních odpisů příspěvkové orga-
nizace Městská kulturní zařízení Bělá pod 
Bezdězem na rok 2016 z důvodu navýšení 
pořizovací ceny DHM dle předloženého ná-
vrhu. Dále rada města schválila čerpání roz-
počtu příspěvkové organizace za 1. pololetí 
2016. Náklady jsou k  30. 6. 2016 v  částce 
2.781.421,48 Kč, výnosy 3.202.253,81 Kč. 

ním realizace projektu vypsáním zadáva-
cího řízení na zhotovitele stavby s termínem 
realizace červen – srpen 2017. V návaznosti 
na  toto rozhodnutí rada města doporučila 
zastupitelstvu města schválit přijetí dotace 
ve výši 4.330.559,- Kč z rozpočtu Středočes-
kého kraje ze středočeského Fondu podpory 
rozvoje obcí a měst na realizaci projektu „Sta-
vební úpravy kuchyně MŠ Velenského, Bělá 
pod Bezdězem“ a uzavření příslušné veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí této dotace dle 
předloženého vzoru. 

Hospodaření města
Rada města doporučila zastupitel-
stvu města schválit stav plnění roz-
počtu města k 31. 7. 2016. Příjmy ve výši 
54.315.193,- Kč, výdaje 43.760.749,- Kč. 
Současně rada města doporučila zastupi-
telstvu města schválit rozpočtové opatření 
č. 5/2016 – příjmová část rozpočtu se sni-
žuje o -3.814.452 Kč na 84.992.901,67 Kč, 
výdajová část rozpočtu se snižuje 
o -5.360.000,- Kč na 92.713.290,- Kč. Fi-
nancování z  vlastních zdrojů je ve  výši 
7.720.388,33 Kč.

Bc. Zdeněk Krenický 
tajemník úřadu

V tomto čísle Zpravodaje přinášíme aktuální informace o organizaci voleb do Zastupi-
telstva Středočeského kraje, které se budou konat ve dnech 7. a 8. 10. 2016.

Opět budeme volit v 5 volebních okrscích, a to: 
Okrsek č. 1:  Základní škola v Máchově ulici
Okrsek č. 2: Městská kulturní zařízení na Masarykově náměstí
Okrsek č. 3: Správní budova společnosti Tiberina Automotive Bělá, spol. s  r. o., 
   v Mladoboleslavské ulici
Okrsek č. 4: Mateřská škola v Pražské ulici
Okrsek č. 5: Spolek Pejřavák v Březince

Právo volit do zastupitelstva kraje má pouze občan České republiky, cizí státní přísluš-
níci nevolí. 
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky přímo ve volební místnosti. 
Volit na voličský průkaz ve dnech voleb lze jen ve volebním okrsku spadajícím do územ-
ního volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič 
přihlášen k trvalému pobytu.

Termín voleb: 
 pátek 7. října v době od 14 do 22 hodin, 
 sobota 8. října v době od 8 do 14 hodin.                               M. Krejčíková, správní odbor 

Volby do Zastupitelstva 
Středočeského kraje 

Oznámení občanům 
Březinky, Bezdědic, 

Hlínoviště a Šubrtova 
V  sobotu dne 22. 10 � rma Compag 
Mladá Boleslav s.r.o. provede svoz nebez-
pečných složek komunálního odpadu.
Jedná se pouze o tyto komodity:
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 uzaví-
ratelné.

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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Územní plán Bělá pod Bezdězem, vydaný 
jako opatření obecné povahy, byl výrokem 
rozhodnutí přezkumného řízení Krajského 
úřadu Středočeského kraje zrušen. Rozhod-
nutí nabylo platnosti dne 20. 9. 2016. 
Platnost staré územně plánovací dokumen-
tace, účinné před vydáním zrušeného územ-
ního plánu, se neobnovuje. Na území obce 
se při umisťování a povolování staveb postu-
puje stejně jako u obce bez územního plánu. 
To znamená, že stavby lze povolit pouze 
v  současně zastavěném území (intravilán 
k datu 1. 9. 1966 - § 2 odst. 1 písm. d, „sta-
vebního zákona“). Mimo zastavěné území 
lze povolit pouze stavby a zařízení uvedené 
v §18 odst. 5 a § 188 a „stavebního zákona“.
                                          

Ing. Vangelia Dusilová

Řídicí skupina naší školy, která má za úkol 
plánovat, koordinovat a organizovat fair-
tradové aktivity na naší škole, se sešla po-
prvé hned 2. září. I  když nám chyběl je-
diný mužský zástupce, Mikuláš Kabátník, 
byla první schůzka velmi plodná.
Dohodli jsme se na  uspořádání Výstavy 
na stromech a potvrdili si ji, vymysleli si 

vánoční soutěž O férové cukroví a shodli 
se na  potřebě informačních letáků pro 
rodiče i  zaměstnance školy o  významu 
fair trade.
Dále jsme naplánovali další jarní Féro-
vou snídani, která se loni velmi vydařila. 
V  neposlední řadě se rozjelo jednání 
s firmou Coca-Cola, která zásobuje ná-
pojový automat v budově školy, o zařa-
zení některých fairtradových produktů 
do nabídky pro žáky.
Ve  spolupráci se SRPDŠ plánujeme také 
ochutnávku fair trade kávy při rodičov-
ských schůzkách a  při zápisu do  prv-
ních tříd. Doufejme, že všechny tyto ak-
tivity žáky i  jejich rodiče zaujmou a více 
navedou alespoň k  přemýšlení o  dopadu 
naší každodenní spotřeby na  životy lidí 
ve vzdálených exotických zemích.

Ing. Pavlína Cankařová

Město Bělá pod Bezdězem v nedávné době za-
hájilo práce na přípravě nového strategického 
plánu rozvoje města. Strategický plán je do-
kument, který říká, jak by se město mělo dále 
rozvíjet, identi� kuje hlavní problémy a prio-
rity našeho města, pomůže najít směry jejich 
řešení, stanoví dosažitelné, ale současně ambi-
ciózní cíle, stane se podkladem pro plánování 
rozvoje města, který zároveň napomůže plá-
novat, získávat i šetřit � nanční prostředky. 
Pro kvalitní přípravu takového dokumentu 
považujeme za nezbytné znát názor zájmo-
vých skupin a široké veřejnosti. Někteří z vás 
si možná vzpomenou, že se do tvorby stra-
tegického plánu zapojili již v roce 2006, kdy 
jsme strategický plán tvořili poprvé. Od  té 
doby se však změnila celá řada věcí, na které 
musí město při svém rozvoji reagovat – ně-
které cíle byly naplněny, některé potřeby 
ustoupily do  pozadí, jiné naopak vznikly, 
a proto strategický plán nyní aktualizujeme. 
Rádi bychom vám tedy nabídli možnost ak-
tivně se zapojit do de� nování problémů běž-
ného života v  našem městě. Rádi bychom 
věděli, co vám ve městě chybí, co byste chtěli 

změnit či zlepšit, aby bylo možné vytvořit 
nový strategický dokument, který bude vy-
cházet mimo jiné i z vašich nápadů a potřeb. 
Dovolujeme si vás tedy pozvat na  vstupní 
seminář pro širokou veřejnost k  tvorbě 
Strategického plánu města Bělá pod Bezdě-
zem, který proběhne ve středu 12. 10. 2016 
od 17 hod. ve společenském klubu Základní 
školy v Máchově ulici. 
Na  semináři budete seznámeni s  účelem 
strategického plánování, s možnostmi zapo-
jení se do jeho tvorby a proběhne diskusní 
fórum, jehož výstupem bude de� nování 
10 klíčových problémů města očima ve-
řejnosti. Tato témata budou poté v  rámci 
tvorby strategického plánu pečlivě vyhod-
nocována.
Předem děkujeme všem občanům, kteří vě-
nují trochu svého volného času a zamyslí se 
nad budoucností naší Bělé a svými myšlen-
kami či náměty přispějí k plánování rozvoje 
města Bělá pod Bezdězem.

za realizační tým 
Jitka Tošovská, starostka města 

Jana Vltavská, vedoucí odboru RaMM 

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU - ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Strategický plán města Bělá pod Bezdězem Zrušení územního plánu

Řídicí skupina ZŠ se rozjela 

Každý rok na  letní tábor školní družiny 
doprovází děti nějaký maskot, který pak 
spolu s  nimi prožívá všechna letní dob-
rodružství. V  minulosti to byl například 
nestárnoucí Krteček anebo žlutí Mimoni.
Ani letošní prázdniny nebyly výjimkou, 
a  tak dětem pobyt bez rodičů zpříjem-
nili barevní hrdinové v originálu nazvaní 
Angry Birds. Tito „naštvaní ptáci“ se na-
vzdory své ne úplně přátelské povaze oka-
mžitě stali táborovými miláčky a  dopro-
vázeli nás téměř na každém kroku. Mimo 
jiné jsme se s nimi také setkali na � lmo-
vém plátně v píseckém kině, kde pro nás 
promítání snímku „Angry Birds ve � lmu“ 
speciálně zařídili. K � lmu nechyběl pop-
corn ani veselá nálada.
To už jsme ale za sebou měli výlet na roz-
hlednu Jarník a celodenní řádění se skřít-
kem Fábulou a  jinými pohádkovými by-
tostmi v jejich pohádkové říši v Kamenici 
nad Lipou. Také jsme si vyzkoušeli různé 

druhy tisků v tiskařské dílně v Písku, od-
kud jsme si přinesli hned několik výrobků. 
Čekalo nás ale ještě koupání na plovárně 
U  Sv. Václava a  spousta dalších výletů. 
Jedním z  nich byla plavba po  vodní ná-
drži Orlík, návštěva hradu Zvíkov a  ná-
sledná prohlídka zámku Orlíku. Za tento 
náročný program jsme se odměnili zmrz-
linovým pohárem, abychom načerpali síly 
na další aktivity.
Tradičně se totiž soutěžilo ve  sportov-
ních i jiných disciplínách. K tomu jsme 
využili prostor před místem našeho 
ubytování – chatou, která se objevila již 
v  několika filmech (např. ve  filmu Bo-
houš či v  jedné z  epizod trilogie o  ro-
dině Homolkových). Opravdu velkým 
zážitkem se stala návštěva protivínské 
zoo, kde jsme na vlastní oči viděli dva-
cet dva krokodýlích druhů a  dozvěděli 
jsme se mnoho zajímavých informací 
nejen ze života krokodýlů.
Na závěr tábora jsme hledali poklad, který 
nám dal letos pořádně zabrat a schovával 
se před námi velmi dlouho. Nakonec jsme 
ale byli i v této akci úspěšní, poklad plný 
dárků s motivy Angry Birds jsme objevili 
a druhý den jsme vyrazili spokojeni a plni 
zážitků k domovu. I tentokrát patří všem 
táborovým dětem pochvala za jejich celo-
týdenní snažení a příkladné chování. 

Organizátorky LT

Letní tábor školní družiny 2016



4

DĚNÍ VE MĚSTĚ - PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Členové kulturní komise, zaměstnanci 
MKZ a vedení města Bělá pod Bezdězem 
pracují na novém kalendáři. Odborná 
porota ve složení Bohumil Rosenkranz, 
Kateřina Kubínová a místostarosta Bělé 
Lukáš Voleman zároveň vybrala dvanáct 
nejlepších fotografií do již druhého ka-
lendáře města na rok 2017.

Porota vybrala také tři nejlepší a dvě, 
které získají čestná uznání. Jak bude vy-
padat titulní strana kalendáře, o tom 
mohl rozhodnout každý z vás hlasová-
ním na stránkách města www.mubela.
cz, na kterých byla zveřejněna anketa. 
Podpořit autory fotografií jste měli 
možnost do 30. 9. 2016. 
Křest kalendáře se uskuteční 19. 10. 2016 
od 18 hodin v infocentru na zámku. Pro 
návštěvníky bude krom vyhlášení nej-
lepších autorů fotogra� í připraveno také 
občerstvení, losování tématu na další rok 
a samozřejmě si budete moci i nový kalen-
dář zakoupit. Těšíme se na vaši návštěvu. 

V  pátek 9. září 2016 v  podvečer se sešlo 
14 žáků ze 7., 8. a 9. ročníku s učitelkami 
českého jazyka v  prostorách ZŠ Bělá pod 
Bezdězem. A  nebyli to ledajací žáci! Jed-

nalo se o  největší čtenáře tříd loňského 
školního roku 2015/2016. Výhrou to-
hoto čtenářského klání bylo zářijové spaní 
ve škole spojené s pestrým programem.
Všechny aktivity byly úzce spjaty s  litera-
turou a čtením knih. Postupně si tak mladí 
čtenáři hravou formou připomněli jména 
slavných českých i  světových spisovatelů, 
společnými silami sestavili do původní po-
doby Kytici, známou báseň Karla Jaromíra 
Erbena, a  nechyběla ani soutěž s  literár-
ními postavami. Mnoho zábavy si všichni 
přítomní užili při vymýšlení příběhu, kde 
všechna slova začínala písmenem M, a při 
tvoření básničky se zadanými slovy. Pá-
teční program ukončila četba knihy Hun-
ger Games – Aréna smrti americké spi-

sovatelky Suzanne Collinsové. V  sobotu 
si všichni účastníci vyrobili na  památku 
záložku do  knihy a  poté se vydali zpátky 
do svých domovů.
Celá akce proběhla ve velmi milé, srdečné 
a  přátelské atmosféře. Velký dík za  zda-
řilý průběh patří také rodičům, kteří pro 
všechny připravili skvělé pohoštění jak 
na páteční večer, tak i na sobotní snídani.

Mgr. L. Coufalová a Mgr. Z. Kleinová

DUŠIČKOVÉ PUTOVÁNÍ

Porota vybrala fotografi e 
do kalendáře Bělé

Hrajeme si, ČTEME a spíme ve škole

Dne: 1. 11. 2016
Sraz: v 17 hod. v parku u pavilonu
• průvod masek strašidel do zámku
• zdobení dýní – cena 10–50 Kč dle 
       velikosti; nože a lžíce na vyřezávání 
      s sebou
• podzimní výtvarná dílna
• výstava strašidel z přírodnin
• hádanky, soutěže
• taneční strašidelný rej s živou hudbou
• v  19.30 hodin večerní prohlídka 
      zámku
• jako vstupenku přineste pokrm 
       z podzimních darů přírody (jablka, 
      brambory,  švestky...) 

Spolupráce: RC Kaštan, Městská kul-
turní zařízení Bělá pod Bezdězem,
Český zahrádkářský svaz, MŠ a  ZŠ 
Bělá pod Bezdězem

Naše základní škola ve  spolupráci s  orga-
nizací NaZemi pořádá v  našem krásném 
parku na  Masarykově náměstí v  Bělé pod 

Bezdězem svou první „Výstavu na  stro-
mech“, tentokrát na téma výroba bot.
Tato výstava fotogra� í se koná během Týdne 
důstojné práce, který probíhá od  soboty 

do soboty v týdnu, kdy se slaví Světový den 
důstojné práce. Ten připadá na 7. října. Naše 
základní škola, usilující o titul „Fairtradová 
škola“, chce tímto podpořit důstojné pra-
covní podmínky. Při nich jsou chráněna 
práva pracovníků, práce probíhá v prostředí 
svobody, spravedlnosti a lidské důstojnosti. 
Další podmínkou je odpovídající odměna 
za práci, což je nejúčinnější způsob, jak bo-
jovat s dětskou prací.
Tato zajímavá výstava bude v našem parku 
viset od 1. do 8. října 2016. Všichni jste sr-
dečně zváni. Přijďte se podívat a  dozvědět 
se, jak mohou být vyráběny třeba právě vaše 
boty.

Ing. Pavlína Cankařová

Výstava na stromech

NOVINKY Z CARILLONU
Bělský ženský pěvecký sbor Carillon pod 
vedením Mgr. Marcely Nigrínové vstoupil 
do nové pěvecké sezony a začal – ač v září 
– pilně nacvičovat repertoár na vánoční 
koncerty.
Vystupovat bude již tradičně v  Kos-
monosech, v  Malé Bělé a  na  dal-

ších místech. Přesné termíny se do-
zvíte na  webových stránkách sboru: 
www.carillon.estranky.cz
Všem svým příznivcům přejí členky sboru 
krásný podzim a těší se na setkání na ně-
kterém ze svých vystoupení.

Mgr. Monika Šeráková Kipeťová

Bělá pod Bezdězem
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Od října tohoto roku zahajujeme nový cyklus 
promítání. Tentokrát se zaměříme na  � lmy 
dokumentární. Zvláště pak takové, které se 
v  běžné televizní nabídce těžko hledají. Je-
jich obsahem jsou aktuální problémy světa 
a  společnosti - lidská práva, témata gender, 
ekologie, senioři, sociální vyloučení, inkluze 
a vzdělávání, migrace a další témata dneška.

Prvním snímkem je dokument o  auto-
ritativní vládě Alexandra Lukašenka.
21. 10. od 19 hod. v Komorním sále MKZ. 
Film Běloruský sen od  režisérky Ekate-
rinz Kibalchich sice pochází z roku 2011, 
ale bohužel neztrácí dodnes nic na své ak-
tuálnosti. 
„Nejkrásnějším obdobím v  naší zemi 
v  posledních letech byl podzim 2010,“ 
říká anonymní průvodce � lmem a  jeho 
slova ilustrují záběry z volebních setkání 
nezávislých prezidentských kandidátů. 
Vypravěč společně s řadou dalších doufá, 
že první svobodné volby po  šestnácti le-
tech ukončí v Bělorusku autoritativní re-
žim Alexandra Lukašenka. Veškeré naděje 
posílené předvolebními průzkumy však 
ukončí vyhlášení volebních výsledků. Lu-
kašenko získává osmdesát procent hlasů, 

jeden z  opozičních kandidátů je zbit 
a unesen. Následné protesty proti zmani-
pulovanému hlasování vyústí v  zatýkání 
opozičních politiků, jejich manželek, ko-
legů z předvolební kampaně i obyčejných 
demonstrantů.
Film nabízí jedinečný pohled zblízka 
na  totalitní praktiky státního aparátu, 
který se neštítí mediální propagandy, zne-
užívání tajné policie, vyhrožování a  vy-
konstruovaných procesů. Snímek je však 
především poctou všem Bělorusům, pro 
něž se svoboda stala hodnotou, za kterou 
se vyplatí bojovat.
Po  promítnutí snímku je připravena 
krátká beseda o  dalším vývoji v  Bělo-
rusku. Těším se na vás.

-pm-

NOVINKA 2016-2017 - FILMOVÝ KLUB

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 děti, rodiče i ostatní příznivce 
pravidelných rukodělných dílniček 
na další společné tvoření, které si užijí 
všechny generace. 
Velice oblíbeným se v posledních letech 
stává pletení z papíru (tzv. papírový pe-
dig). Za pomoci snadno dostupných 
materiálů vyrobíte dekorace i praktické 
předměty, které na první pohled neroze-
znáte od alternativ z proutí. Pod dozo-
rem Miluše Kožené se nejdříve naučíte 
vytvářet papírové ruličky, ze kterých si 
následně vyrobíte dekorativní srdíčko, 
hvězdu či svícen. Děti si můžou vyrobit 

domeček. Pokud čas dovolí, vytvoříme 
si ještě obal na květináč. 

Vstupné dobrovolné. 

INFORMAČNÍ CENTRUM S EXPOZICEMI 
NA ZÁMKU 

RUKODĚLNÁ DÍLNIČKA – PLETENÍ Z PAPÍROVÝCH RULIČEK 
NEDĚLE 16. 10. 2016   13 – 16 HODIN

V  letošním roce proběhne ve  dnech 
3. – 9. října jubilejní 20. ročník celostátní 
akce Týden knihoven, kterou vyhlašuje 
pravidelně Svaz knihovníků a  informač-
ních pracovníků (SKIP). Motto zní:

Celý tento týden budou naši čtenáři osvobo-
zeni od poplatků za upomínky, tzv. upomín-
ková amnestie. Kdo jste nestihl vrátit knihy 
v termínu a bojíte se pokuty, využijte toho!
Na  čtvrtek 6. října jsme pro děti ze zá-
kladní školy připravili besedu se známým 
a  oblíbeným dětským ilustrátorem Adol-
fem Dudkem.
V  našem čtenářském koutku si budete 
moci do  konce měsíce prohlédnout mi-
nivýstavku o  tom, jak knihovna vypadala 
dříve, i z akcí, které jsme pořádali.
 

Těší se na vás bělské knihovnice.

V PRODEJI OD 10. ŘÍJNA

Stejně jak vloni nabízíme těm, kdo rádi 
chodí do divadla a na koncerty, možnost 
zakoupení abonentní vstupenky na se-
zonu 2016-17. Abonentky budou v pro-
deji v Knihovně Vl. Holana od 10. 10.
V nabídce budou zastoupena nejen kla-
sická představení v Komorním sále, ale 
i např. bonus - únorová návštěva Pepy 
Štrosse a sportovního komentátora Jaro-
slava Suchánka: Blbiny z ústní dutiny. Ve-
selé vyprávění o sportu a o komentátorech 
doplněné písničkami Pepy Štrosse bude 
pro abonenty BONUSEM zdarma.

P. Matoušek, ředitel MKZ

Týden knihoven

Abonmá MKZ 2016-17
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 27. 7. tomu bylo 10 let, kdy nám navždy odešla 
naše obětavá matka, paní Alžběta Hockeová.

Stále vzpomínají syn Erhard a dcera Anna 
Blažíčková.

Dne 19. 9. uplynulo 
20 let od úmrtí našeho ta-
tínka, pana Karla Vrabce 
a  1. října je tomu rok, 
co nás opustila i  maminka, 

paní Anna Vrabcová. 
S láskou a vděčností vzpomínají děti  Anuna, 

Karel a Radka s rodinami 
Dne 11. 10. budeme vzpomínat na  4. výročí úmrtí 
naší maminky, paní Marie Kůtkové. Všichni, co jste 
ji znali, prosím, vzpomeňte s námi. 

Dcera Marie a syn Jaroslav s rodinami

„Čas plyne jako voda, ale vzpomínky zůstávají.“
Dne 13. 10. uplyne 10 let, kdy nám navždy odešel 
manžel a otec, Jaroslav Pařík.

Stále vzpomínají manželka a synové s rodinou

Dne 16. 10. uplyne již dlouhých 10 let, co odešla 
moje drahá maminka, paní Ludmila Dušičková. 
Kdo jste ji znal, vzpomeňte, prosím, se mnou. 

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene zarmou-
cená dcera Jarmila.

Dne 23. 10. uplyne již šest let od  tragické 
smrti Jaroslava Šedy, 3. 11. tomu bude 14 let, co nás 
navždy opustil Alois Šeda, a 29. listopadu to bude 
již 20 let od smrti paní Jarmily Šedové.
Stále vzpomínají Karel, Pavel, Petr a Jana s rodinou

Dne 28. 10. uplyne již 11 let od úmrtí našeho ta-
tínka a  dědečka, pana Jana Tošovského, který by 
býval letos 10. 8. oslavil 90 let. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají dcera Blanka a syn Jarda s rodinou.
 
Ve středu 21. 9. jsme se naposledy rozloučili s Jarmilou 
Kruckou, milovanou manželkou, maminkou 
a babičkou. 

Děkuji touto cestou vedení a  zaměstnancům 
Městského úřadu v Bělé pod Bezdězem, Technickým 
službám, Lesní správě, všem přátelům a  známým 
za účast na pohřbu mé manželky Jarmily Krucké, rov-
něž děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti. 

R. Krucký a děti s rodinami

VZPOMÍNKY

Muzeum Podbezdězí je v říjnu 2016 ote-
vřeno každou sobotu a v neděli, v době 
od 9 do 16 hodin. Navštívit můžete tyto 
výstavy a zúčastnit se těchto doprovod-
ných programů:

JAK SE DAŘÍ VLKŮM A  DALŠÍM 
ŠELMÁM NÁVRAT DO ČESKÉ KRAJINY
13. října od 17 hodin, vstupné zdarma
Přednášku o návratu vlků do české krajiny, 
která nás seznámí i s aktuálním stavem vlků 
ve středních a severních Čechách, zahájí 
promítání dokumentárního � lmu Jana Sva-
toše „CAUSA CARNIVORA“. Dokument 
hledá odpověď na otázku, proč naše země 
v soužití s velkými šelmami představuje 
izolovaný ostrov uprostřed Evropy. Spolu 
s Vlčími hlídkami organizovanými Hnutím 
DUHA se snaží zjistit, co brání šelmám 
v návratu do naší krajiny a proč nadále ra-
ději nasloucháme krvavým legendám než 
výzkumům podloženým fakty. 
Po projekci bude následovat moderovaná 
beseda s terénním pracovníkem monito-

ringu velkých šelem Jiřím Benešem (Hnutí 
DUHA), s předsedou okresního myslivec-
kého spolku Petrem Lípou a zoologem Lu-
bošem Beranem (Správa CHKO Kokořín-
ska – Máchův Kraj).

HOUBY NAŠEHO KRAJE
27. října od 17 hodin, vstupné 20,- Kč
Houbařská sezona je plném proudu. Nevá-
hejte a přijďte si rozšířit své znalosti na be-
sedu s mykologem Stanislavem Tutkou, 
která bude věnována zejména houbám, 
na něž narazíme v podbezdězských lesích. 

MYSLIVOST ROMANTICKÁ
16. září až 30. října 
Myslivost v obrazech 19. a počátku 20. sto-
letí ze sbírek Zdeňka Kašpara. 

„UVOLNĚNÁ ŠEDESÁTÁ“ 
10. května až 30. října
Výstava připomene životní styl, ale také 
rozvoj kulturních a společenských aktivit 
v 60. letech 20. století.

1. SVĚTOVÁ VÁLKA
1. května až 30. října
Dlouhodobá výstava o průběhu 1. světové 
války s ohledem na vývoj v regionu Bělska.

„UBER PLYN!“, LEGENDÁRNÍ 
ANGLIČÁCI, A NEJEN ONI
1. května až 30. října
Sbírka autíček Antonína Maciolka, kterou 
jste v Muzeu Podbezdězí mohli navštívit již 
třetím rokem, končí 30. října 2016. 

MUZEJNÍ BOULEVARD 
V  novém čísle Muzejního Boulevardu, 
v  tomto roce již třetím, vám přinášíme 
řadu zajímavostí z minulosti našeho kraje, 
rady, recepty z hub a stranou nezůstávají 
ani informace o aktuálním dění v muzeu.

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 říjnu

NOVINKY ZE SVORNOSTI

Chtěl bych srdečně poděkovat paní starostce 
Jitce Tošovské a  panu místostarostovi Lukáši 
Volemanovi za  jejich návštěvu, blahopřání 
a věcný dar k mému životnímu jubileu. Můj dík 
patří též Svazu postižených civilizačními cho-
robami v ČR za milou gratulaci a věcný dárek. 

Oldřich Jelen 

Děkujeme městu Bělá pod Bezdězem a  TS 
za letošní péči o městské koupaliště, které nám 
umožňuje již řadu let zde trávit chvíle vol-
na v  letních měsících. Zvláště pak děkujeme 
za prodloužení provozu v měsíci září, kdy město 

pružně zareagovalo na příznivé počasí. Do bu-
doucna by jistě všichni návštěvníci uvítali roz-
šíření možností výběru občerstvení, stejně jako 
přidání laviček, které využívají hlavně senioři.

Stálí návštěvníci městského koupaliště, bělští 
občané i majitelé chat v okolí

Chceme touto cestou poděkovat bělským dob-
rovolným hasičům – jmenovitě p.  Václavu 
Ginzlovi a p. Jiřímu Kejvalovi za jejich obětavý 
zásah. Ve štítě rodinného domu v těžko přístup-
ném místě jsme objevili obří vosí hnízdo, které 
jsme sami nemohli zlikvidovat. Hasiči ochotně 

ve  svém volném čase dorazili a  nepříjemných 
nájemníků nás zbavili.

Chlapi, ještě jednou díky moc a přejeme vám 
co nejméně takových zásahů.

Bartošovi

Za milou návštěvu, blahopřání a dárek k mým 
kulatým narozeninám děkuji paní starostce 
Jitce Tošovské a Spolku pro zdravotně postižené, 
jmenovitě paní Jiřině Tomanové. 

Margita Prilová

PODĚKOVÁNÍ

Ve středu 21. 9. jsme se naposledy rozloučili s Jarmilou 
Kruckou, milovanou manželkou, maminkou 
a babičkou. 

Děkuji touto cestou vedení a  zaměstnancům 
Městského úřadu v Bělé pod Bezdězem, Technickým 
službám, Lesní správě, všem přátelům a  známým 
za účast na pohřbu mé manželky Jarmily Krucké, rov-
něž děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti. 

R. Krucký a děti s rodinami
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ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI

Sobota 15. 10.: zájezd Za čerty na Javoro-
vou skálu - Česká Sibiř
Pěší trasa: Jetřichovice-Monínec-Čertovo 
břemeno-Ounuz-Javorová skála (býv. poš-
tovna ze Sněžky) – Sedlec – Prčice.
Středně náročné: 12 km, možno zkrátit la-
novkou ze skiareálu Monínec.
Pro rodiny s dětmi zastavíme u zámku Ko-
nopiště, individuálně např. park, obora 
s dančí a jelení zvěří a jiné.
Cena: 250 Kč, odjezd od sauny v 7 h, Doksy 
přijedou rychlíkem.
Návrat: do 19 hod.

Pátek 21. 10. Schůze turistů na základně 
TPD U Koupaliště
Program: podzimní akce 17. 11., info Turis-
tický potlach, první info o vícedenních zá-
jezdech v r. 2017, zprávy z turistiky a další.

Pátek – neděle 28. 10. - 30. 10. Prodlou-
žený víkend v Saském Švýcarsku, Kruš-
ných horách
Ubytování: Hraniční bouda v Jílovém pod 
Děčínským Sněžníkem.
Program: pěší trasy Rosenthal-Bieletal, pře-
hrada Fláje.
S sebou: menší částka v eurech vhodná.

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

Horský vůdce

Říjen, podzimní turistika

TAJEMSTVÍ
I letošní tábor bělských junáků se vydařil. 
Konal se v Hradčanech u Mimoně (obec 
Ralsko) v prvních dvou červencových 
týdnech.
Zúčastnilo se ho 28 dětí různých věko-
vých kategorií (od 7 do 15 let), které bě-
hem školního roku docházejí na schůzky 
do střediska Svornost. Všichni včetně 
vedoucích si tábor užili – spali ve sta-
nech i pod převisem, hráli spoustu her, 
prohloubili si znalosti nejen hradčan-
ské přírody; větší skauti se plavili v ká-
noích po řece, mladší se vydali na ce-
lodenní výlet, dále si vyzkoušeli lanové 
překážky, chůzi poslepu, a dokonce se 
stali záchranáři při skvěle nafingované 
dopravní nehody (zejména naprosto 
věrně namaskované oběti i účastníci au-
tohavárie vypadali dost hrozivě). V rámci 

nácviku první pomoci během nehody si 
děti také zkusily v autě najít a navléknout 
reflexní vestu i správně umístit výstražný 
trojúhelník.
Účastníci tábora se v rámci celotáborové 
hry Tajemství Saturového města snažili 
odhalit, proč všichni obyvatelé dávného 
města zničehonic zmizeli. Cíl se skautům 
zdařil a nutno dodat, že výsledek usilov-
ného snažení a dvoutýdenního pátrání 
děti dost překvapil…
Také počasí táborníkům přálo – ač bě-
hem táborového pobytu teplota vyšpl-
hala až na 41 stupňů, a za pouhé tři dny 
bylo jen 14 stupňů! Takže jsme se samo-
zřejmě chodili koupat a vzápětí se snažili 
nezmrznout. Ovšem všichni jsme byli 
nadšení a těšíme se příští rok zase.

Jerry

Šestou disciplínou Bělského sedmiboje 
byl běh do kopce s názvem Bezdědický 
krpál, který se uskutečnil 17. 9. v Bezdě-
dicích. Možnosti, aby běželi i nečlenové 
některého z týmů Bělského sedmiboje, 
využili 4 borci. Nutno dodat, že patřili 
k nejlepším a byl mezi nimi i absolutní 
vítěz jednotlivců.
Že název závodu Bezdědický krpál nepře-
háněl, potvrdí všichni, kdo jej běželi. Byli 
i borci, kteří ho běželi bez předchozího 
tréninku (moc jich ale nebylo) a ti zjistili, 
že to není jen tak. Když už si mysleli, že 
to nejhorší mají za sebou, pohled dopředu 
jim ukázal, že to nejhorší je teprve čeká. 
Všichni si však zaslouží obdiv a uznání. 
Nikdo nic v běhu nevypustil, většina jich 
ale po doběhu vypustila málem duši.
A jak to dopadlo?

V kategorii mužů:
1. Petr Beránek (veřejnost)  - 4:11,53
2. Vojtěch Žirtný (Březinka)  - 4:31,85
3. Miroslav Klaus (Březinka)  - 4:37,09

V kategorii žen:
1. Viktorie Kabátníková (Výsluní) - 5:26,33
2. Alexandra Černická („Měšťáci“) - 5:38,36
3. Veronika Krištofíková (Březinka)  - 6:17,39

V soutěži týmů pak vyhrála Březinka před 
Saharou a „Měšťáky“. Zvláštní uznání si 
zaslouží Výsluní, kde netradičně soutěžilo 
více žen než mužů. Nesmím zapomenout 
ani na tým Bezdědic, který vše připravil 
včetně bohatého občerstvení. Chci poděko-
vat i paní starostce Jitce Tošovské, jež přišla 
soutěžící povzbudit. A všem bez rozdílu 
patří dík za skvělou atmosféru.

Celkově v Bělském sedmiboji vede po šesti 
disciplínách Březinka před Saharou 
a Bezdědicemi. Zdaleka ale není rozhod-
nuto. Ještě nás čeká turnaj v badmintonu. 
Tak se uvidí.

Milan Lomoz

STŘÍPKY ZE SKAUTSKÉHO TÁBORA

Bělský sedmiboj VI.

SK BĚLÁ - HÁZENÁ

Na začátku září proběhly dvě náborové 
akce, které pořádalo bělské skautské stře-
disko Svornost. Zúčastněným dětem se 
moc líbily, takže se nováčci mohli hned 
zapojit do pravidelných schůzek. Rodiče 
(a samozřejmě i  jejich ratolesti) dostali 
všechny podstatné informace, mohli se 
na cokoli zeptat a prohlédnout si celé naše 
středisko „na Střeláku“. K dispozici měli 
propagační brožurky z Junáka, přihlášky 
a pochopitelně jsme se nemohli nepochlu-
bit i našimi materiály – kronikami z letních 
táborů a fotogra� emi ze všech akcí, jichž 
jsme se zúčastnili během posledních let. 
Nejatraktivnější bylo prohlížení fotoknihy 
z letošního tábora v Hradčanech. 
Pokud máte i vy zájem přihlásit své dítě 
do skautu, nebo jen získat více informací, 

můžete nás kontaktovat na  Facebooku 
(středisko Svornost Bělá p. B.) nebo na na-
šich stránkách: www.svornost.unas.cz. Zde 
najdete i kalendář naplánovaných akcí – 
na některých uvítáme i širokou veřejnost, 
např. tradiční zavírání Březinské studánky 
v sobotu 12. 11.
Schůzky se konají každou středu kromě 
státních svátků a prázdnin v čase 16.30-
18 hod. Děti jsou rozděleny do skupin: 
1. -5. třída – kluci i holky zvlášť, 6.-9. třída 
– kluci i holky dohromady. Je zajištěno vy-
zvedávání dětí ze školní družiny a jejich 
odvedení do skautské klubovny.
Těšíme se s vámi na viděnou a přejeme 
příjemné podzimní dny.

Jerry

NOVINKY ZE SVORNOSTI

Mistrovské zápasy ve sportovní hale

sobota 1. 10. 2016
ženy:     TJ Sokol Bělá p.  B. - Turnov 
                      od 11 hod.
ml. dorost:  TJ Sokol Bělá p. B. - S. Vršovice                    
                      od 13 hod.
st. dorost:     TJ Sokol Bělá p. B. - JM Chodov 
                       od 15 hod.
muži:            TJ Turnov od 17 hod.

neděle 9. 10.
starší žačky:  turnaj od 9 hod.

sobota 15. 10. 
muži:         Česká Lípa od 17 hod. 
ml. dorost: TJ Sokol Bělá p. B. - Dvůr Králové 
                    od 13 hod.
st. dorost:  TJ Sokol Bělá p. B. - Šťáhlavy 
                    od 15 hod.

sobota 22. 10. 
ženy:            Chemička Ústí od 11 hod.
st. dorost:    D. Cerekev od 13 hod.

sobota 29. 10.
ženy:            Tachov od 15 hod. 
muži:            Jičín C od 17 hod.
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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

hledá do svého týmu 
VŠEOBECNÉ SESTRY, FYZIOTERAPEUTY, 
ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY, SANITÁŘE

Nabízíme zajímavý náborový příspěvek!

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje, 

tř.V. Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav
nemocnice Středočeského kraje, 

tř.V. Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav
nemocnice Středočeského kraje, 

kontakt na personální oddělení:
personalni@onmb.cz; 326 742 007; 326 742 012

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ BĚLSKÉ POBOČKY ZUŠ MB

VERNISÁŽ 6. 10. OD 17 HOD. VE VÝSTAVNÍM SÁLE MKZ

SOUČÁSTÍ VERNISÁŽE JE MÓDNÍ PŘEHLÍDKA ŽÁKŮ

TRÉGLOVA BĚLÁ 2016 
2.  -  28 .  l i s top adu v  p átek  a  s ob otu

v í ce  na  w w w.m kzb el a .cz
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TJ SOKOL BĚLÁ POD BEZDĚZEM 
oddíl házená pořádá  

NÁBOR DO SVÝCH CHLAPECKÝCH  
ŽÁKOVSKÝCH TÝMŮ
KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK OD 15.30 HOD.
kontakty: F. Šindelář 777 797 969

L. Hentek 723 270 230
S. Švec  777 238 792 

w w w.s okolb el a .cz

INZERCE

Dne 30. 10. 2016 se bude opět konat bazárek dětského oble-
čení, hraček  a jiného dětského zboží. Jako obvykle se bude 
konat v neděli od 14:00 v prostorách jídelny základní školy 
v Máchově ulici. 
Bližší informace o  konání a  podmínkách na  telefonu 
+420 774 957 392 nebo mailem na evernerova@centrum.cz.
Těšíme se na vás.

Bělský bazárek dětského zboží


