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VÝSTAVNÍ SÁL MKZ:
„Není Bělá jako Bělá“

Retrospektiva
3. – 26. 6.

PŘIPRAVUJEME:
Železnice

1. 7. – 30. 8.
Vstupné dobrovolné

Pátek 9. 6. 
Noc kostelů
Od 18 hod. 

Sobota 10. 6.
„Není Bělá jako Bělá“
Společenské setkání

od 9.30 v parku na náměstí 
Zámecká archeologie
Vernisáž v IC na zámku

od 16 do 17 hod.
Sobota 17. 6.

Pleteme z pedigu
Rukodělná dílna

v IC na zámku od 13 hod.
Vstupné: 20 Kč
Sobota 24. 6.

Házená slaví 90 let
Hry a zábava v Městské sportovní 

hale a sokolovně
od 9.30

Vodnická pohádka
V Komorním sále MKZ od 15 hod.

Vstupné: 30 Kč
22. – 24. 6.

BĚLSKÉ BALÓNOVÉ HEMŽENÍ
Pátek 30. 6.

První promenádní koncert
se skupinou Na Moll

V parku na Masarykově nám.  
od 19.30

Rezervace na akce MKZ možné na 
www.mkzbela.cz 

VáŽENÍ SPOLUOBčANÉ,
červen
6/2017

41. ročník

začíná nám měsíc, který by měl odstartovat 
letní sezonu. Necháme se překvapit a  bu-
deme si užívat letních dnů a sluníčka, které 
by nás mohlo začít dobíjet po tak dlouhé 
zimě. Ke zpříjemnění těchto dnů je pro vás 
připraveno mnoho akcí.
Začínáme setkáním Běláků ze všech koutů 
naší republiky, opět si společně zasoutě-
žíme a pobavíme se. Pokračujeme šermíř-
skou soutěží v Městské sportovní hale, kam 
můžete přijít podpořit účastníky tohoto bí-
lého sportu. Dále nás čeká Bělské balónové 
hemžení, kdy se nad naším městem opět 
vznesou barevné balony.
V tento čas budou i bělští házenkáři osla-
vovat 90 let od svého vzniku a vy můžete 
společně s  nimi zavzpomínat na začátky 
házené. Na městském koupališti proběhne 
plážová házená dětí a týden na to se usku-
teční tradiční, již 12. ročník v plážové há-
zené dospělých hráčů.
Jsou ale také připraveny různé výstavy 
a  doprovodné programy, na které vás sr-

dečně zveme. Doufáme, že budeme moci 
využívat k osvěžení i naše koupaliště, kde 
lze trávit příjemné chvilky odpočinku.
Jinak, minulý měsíc byla zkolaudována 
nově zrekonstruovaná kuchyně v  Mateř-
ské škole ve Velenského ulici. Tato kuchyně 
splňuje všechny potřebné normy a přejeme 
paním kuchařkám, aby se jim v novém pro-
středí dařilo a byly spokojené.
Probíhají udržovací práce našeho města: 
sekání trávy, úklid odpadků, opravy chod-
níků, výtluků a další.
Tento měsíc již někteří z vás budou čerpat 
dovolenou, toulat se po naší republice nebo 
pojedou za hranice, tak nám dovolte, aby-
chom vám popřáli štěstí a  klid na vašich 
cestách a  šťastný návrat domů. Ostatním 
spoluobčanům též přejeme klidné dny, po-
hodu a na shledanou při některé z připra-
vovaných akcí.

Jitka Tošovská a Lukáš Voleman, 
vedení města.

foto: Jan Mittenhuber
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Informace o poskytování půjček z Fondu rozvoje  
bydlení v roce 2017 - 2. kolo

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Z jednání  rady města 
Svazu skautů a skautek ČR na výrobu replik 
historických vlajek a nášivek.

Stavba výrobní haly
Rada města vydala souhlas ke stavbě vý-
robní haly, nástavby a  stavebním úpra-
vám stávajícího školicího objektu, stavbě 
parkoviště pro osobní automobily a  zpev-
něné komunikační plochy, retenční nádrže 
na dešťovou vodu, kanalizační jímky, 
oplocení areálu a  napojením na dopravní 
a  technickou infrastrukturu na pozemcích  
p. č. 551/16, ostatní plocha, p. č. 551/22, 
ostatní plocha, stp. č. 553/7 a  stp. č. 553/8 
v průmyslovém areálu Vazačka.

Dotace na zámek
Rada města schválila podání žádosti o do-
taci na projekt „Zámek Bělá pod Bezdě-
zem – statické zajištění severního křídla – 
I. etapa“ z Programu 2017 pro poskytování 
dotací z  rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu kultury a obnovy pa-
mátek, zadání – Obnova památek, v maxi-
mální výši 60 % z celkových uznatelných ná-
kladů projektu, s horním limitem 500 tis. Kč.

Bc. Zdeněk Krenický 
tajemník úřadu

Pachty zemědělských pozemků
Rada města Bělá pod Bezdězem schválila 
uzavření smlouvy o  pachtu na pozemky 
p. č. 1629/22, trvalý travní porost, o  vý-
měře 3.613 m² a p. č. 1629/23, trvalý travní 
porost, o  výměře 8.213 m² v  k. ú. Bělá p. 
Bezdězem za účelem sekání trávy na dobu 
neurčitou s platností od 1. 5. 2017 za pach-
tovné v celkové výši 10.052,- Kč/rok. Rada 
dále schválila uzavření smlouvy o zeměděl-
ském pachtu na pozemek p. č. 1629/7, trvalý 
travní porost, o výměře 2.001 m² v k. ú. Bělá 
pod Bezdězem s platností od 1. 5. 2017 na 
dobu neurčitou za nájemné ve výši 383,- Kč/
rok za účelem zemědělského obhospodařo-
vání.

Zástupce města na Valnou hromadu spo-
lečnosti VaK Mladá Boleslav 

Rada města doporučila zastupitelstvu města 
schválit delegování zástupce Města Bělá pod 
Bezdězem pro účast na jednání Valné hro-
mady společnosti VaK Mladá Boleslav, a.s., 
konané 8. 6. 2017 v Mladé Boleslavi.

Použití znaku města
Rada města povolila použití znaku Města 
Bělá pod Bezdězem 40. oddílu Svornost 

Zveme vás na veřejné  
jednání Zastupitelstva města Bělá 

pod Bezdězem, které se koná  
28. 6. od 17 hod.  

v klubu Základní školy  
v Máchově ulici.

POZVÁNKA

Vážení občané, 
dne 10. 5. 2017 schválila Rada města Bělá pod Bezdězem svým usnesením č. 276/2017 
níže uvedený časový harmonogram 2. kola výběrového řízení pro poskytování půj-
ček na opravy domů z Fondu rozvoje bydlení města Bělá pod Bezdězem v roce 2017. 
Půjčky jsou poskytovány na opravu fasád, střech, výměnu oken, vybudování kanali-
zační přípojky a na zateplení domů.

Časový harmonogram:

Vydávání formulářů žádostí      od 15. 5. 2017
Přijímání žádostí       do 30. 6. 2017
Výběr žadatelů RM a ZM      do 30. 9. 2017
Možnost zahájení čerpání finančních prostředků nejpozději  do 31. 10. 2017

Podmínky pro poskytování půjček jsou zveřejněny na webu města Bělá pod Bezdě-
zem: www.mubela.cz - Z radnice a města – Fond rozvoje bydlení 2017.
Dále je zde zveřejněn formulář Žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení, 
který si můžete stáhnout a vyplnit.

Bližší informace vám podáme osobně na Finančním odboru MěÚ nebo telefonicky 
na tel. č.: 326 700 915 (paní Tomanová).

Viliam Matoušek
vedoucí Finančního odboru MěÚ Bělá p. B.

V  úterý 6. 6. od 16 hod. se bude konat 
v místnosti Školního klubu Základní školy 
v  Bělé pod Bezdězem, Máchova ul., čp. 
1110, 2. opakované veřejné projednání ná-
vrhu územního plánu Bělá pod Bezdězem. 
Konání veřejného projednání bylo ozná-
meno dne 4. 5. 2017 veřejnou vyhláškou 
na úřední desce MěÚ Bělá pod Bezdězem 
a  také na http://www.mubela.cz, kde je 
k  nahlédnutí v  elektronické podobě také 
textová a výkresová část návrhu. Fyzicky 
je možné do projektové dokumentace na-
hlédnout v kanceláři č. 8 budovy B (Sta-
vební úřad) MěÚ Bělá pod Bezdězem.
Námitky a  připomínky proti návrhu 
územního plánu mohou být podány 
pouze k  částem řešení, které byly změ-
něny po předchozím řízení o  Územním 
plánu Bělá pod Bezdězem, tj. po opakova-
ném veřejném projednání, konaném dne 
29. 9. 2015, a to do 13. 6. 2017 u MěÚ Bělá 
pod Bezdězem a také přímo při veřejném 
projednání.

Správní odbor Městského úřadu Bělá p. B. 
pořádá další, již tradiční jarní výlet pro se-
niory. Tentokrát bude naše cesta směřovat 
do barokního zámku Dětenice. Po pro-
hlídce zámku se projdeme v  zámeckém 
parku. Výlet se uskuteční 6. 6., autobus 
bude odjíždět v  8.30 od kapličky a  bude 
stavět na všech předem nahlášených za-
stávkách. Přihlášky přijímá správní odbor 
MěÚ. Bližší informace na tel. č.: 326 700 
924. 

Srdečně vás zveme
na slavnostní zakončení projektu

„Stavební úpravy kuchyně  
MŠ Velenského,  

Bělá pod Bezdězem“,
které se uskuteční dne 12. 6. 2017 v 15.00 
v místě realizace projektu Velenského 112, 
Bělá pod Bezdězem.

Tento projekt byl realizován s  finančním 
přispěním Středočeského kraje.

Jitka Tošovská, starostka
Města Bělá pod Bezdězem

Oznámení - ÚP města

Jarní výlet pro seniory
ZáMEK DĚTENICE

Město
Bělá pod Bezdězem
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DĚNÍ VE MĚSTĚ

Stejně jako se oslava Dne Země rozšířila 
po celém světě, slaví se i u nás v Bělé pod 
Bezdězem. 
Účelem tohoto svátku je připomenout si, 
jak bychom se měli chovat k  našemu ži-
votnímu prostředí. Škody, které způso-
bíme sami svou neznalostí nebo nevšíma-

vostí vůči našemu okolí 
a  přírodě, totiž mnohdy 
nejdou napravit. 
V  letošním roce uspo-
řádalo Město Bělá pod 
Bezdězem ve spolupráci 
se společností Lesy Bělá, 
s.r.o., a  Základní školou 
Bělá pod Bezdězem akci 
ke Dni Země, zaměřenou 
především na ochranu 
přírody a krajiny.
Žáci 9. tříd základní 
školy spolu se svými uči-
teli provedli úklid části 
městského lesa v  lokalitě 
Vrchbělá. Podařilo se jim 

nasbírat zhruba 2 tuny odpadu. Nalezena 
byla například i krycí plachta na bazén, zá-
chodová mísa a zejména prázdné bužírky 
od kabelů. 
A po práci zábava! Pro děti bylo připraveno 
tradiční opékání vuřtů.

V. Blažková, ŽP

V  sobotu 13. 5. jsme již podruhé oslavili 
Světový den pro fair trade piknikovou sní-
daní na zahradě roubenky BJB. Tato akce 
na podporu férového přístupu k  pěstite-

lům proběhla celosvětově. V naší republice 
se do přípravy Férové snídaně zapojilo 164 
měst, celkem snídalo rekordních 7 800 lidí.
V  Bělé jsme se sešli v  půl desáté, vybalili 
jsme domácí, BIO nebo fairtradové dob-
roty a  chystali se strávit příjemné dopo-
ledne. Po osvěžení jarním deštíkem jsme 
se přesunuli do altánku a  naše příjemné 
posezení pokračovalo. Kdo chtěl, mohl si 
své znalosti o  fungování fair trade ověřit 
v  kvízu. Všichni přítomní také podepsali 
petici pro velkoobchody, aby nabízely více 
fairtradového zboží. V 11 hod. jsme se roz-
loučili a rozešli se s příjemným pocitem, že 
jsme pro naši planetu i její obyvatele udělali 
něco dobrého. Snad se nás příští rok sejde 
ještě víc.

Ing. Pavlína Cankařová

Obyvatelé města Bělá pod Bezdězem mají 
možnost ve svém městě třídit komunální 
odpad na jednotlivé komodity, jako jsou 
papír, plasty, sklo a tetrapak (nápojový kar-
ton), a  odkládat je do označených nádob 
na 21 sběrných místech (tzv. hnízda). 
Svoz těchto vytříděných odpadů je zajišťo-
ván společností COMPAG MLADÁ BO-
LESLAV s.r.o., která je dopravuje k dalšímu 
dotřídění na třídicích linkách, aby bylo za-
ručeno jejich odborné, ekologické a ekono-
micky výhodné zpracování a recyklace. 

Pokud obyvatelé odevzdávají do barev-
ných sběrných nádob na tříděný odpad 
opravdu jen to, co do nich patří, je dosa-
ženo významného pozitivního ekonomic-
kého efektu: 
Město Bělá p. B. tím získá příspěvek od 
společnosti EKO-KOM na zajištění zpět-
ného odběru a využití odpadů z obalů jako 
„odměnu“ za třídění odpadu. Pro lepší 
představu například v 1/Q 2017 bylo v Bělé 
pod Bezdězem vytříděno toto množství 
odpadů:

Papír: 10,681 t
Plast: 10,030 t
Sklo: 15,048 t
Nápojový karton: 0,416 t
Za toto vytříděné množství odpadů do-
stalo Město Bělá pod Bezdězem od spo-
lečnosti EKO-KOM částku 87.516,50 Kč. 
V  současné době probíhá nákup dalších  
8 nádob na tříděný odpad, které budou dle 
potřeby rozmístěny po městě.
Děkujeme, že třídíte odpad!

Veronika Blažková, Odbor ŽP

Krásný den začal již ráno jízdou vlakem do 
Doks, kde jsme navštívili kino a s dalšími 
dětmi z jiných MŠ jsme zhlédli několik po-
hádek. Dále jsme měli možnost navštívit 
ZOO rodiny Berouskovy a vidět zde něko-
lik desítek cizokrajných zvířat, děti si do-
konce mohly pohladit lvíče! 

Počasí nám přálo, děti si užily i  jízdu vla-
kem, kde si také vyprávěly své zážitky, 
s  kterými se vracely domů ke svým ma-
minkám.
Rády bychom touto cestou poděkovaly za 
ochotu a vstřícnost při zajištění a bezpeč-
ném převozu dětí z  MŠ k  vlakovému ná-
draží a  zpět Technickým službám města 
i paní starostce Jitce Tošovské. 

Učitelky z třídy Motýlků

Třídění odpadu v Bělé v číslech

Den Země 2017

Ze základní školy

Výlet vlakem do Doks

Férová snídaně se vydařila
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DĚNÍ VE MĚSTĚ - ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V  životě dítěte se objevuje několik vý-
znamných okamžiků, které si nechce 
žádný rodič nechat ujít. Zápis dítěte do 
první třídy patří mezi jeden z nich.
Dítě přichází do neznámého prostředí, 
kde má ukázat, co všechno se doposud 
naučilo a co už umí. Pro někoho hračka, 
pro jiného těžká zkouška. Přesto je zápis 
do školy pro většinu dětí vzrušujícím oka-
mžikem, na který se těší a mnohdy i do-
předu připravují. Kromě dětí se k  zápisu 
chystali i jejich rodiče, kteří byli z tohoto 
okamžiku značně nervózní, zvlášť ti, kteří 
vedli k zápisu svého prvního školáka. 
Již několik let jsou rodiče se svými dětmi 
zváni na konkrétní termín, takže i  letos 
zápis proběhl v klidu, bez zbytečné nervo-
zity. Paní učitelky připravily pro budoucí 

žáčky různé úkoly, při nichž děti ukazo-
valy své schopnosti a  připravenost do 
školy, a na oplátku si pak odnesly drobné 
dárky, které vyrobili žáci na prvním stupni 
v  keramické dílně, a  drobnosti od spon-
zorů.

V letošním roce se zápis poprvé uskuteč-
nil v dubnu, tj. o tři měsíce déle, než bylo 
doposud obvyklé. Úmysl ministerstva 
školství snížit odklady školní docházky 
vyšel, tedy alespoň na naší základní škole.
Zápis do první třídy proběhl ve středu  
5. 4. a ve čtvrtek 6. 4., dodatečný zápis pak 
26. 4. K zápisu se dostavilo, i se svými ro-
diči a sourozenci, 54 dětí. Pouze 7 rodičů 
požádalo pro své dítě o odklad školní do-
cházky, což je o  třetinu méně než v  loň-
ském roce.
Vzhledem k tomu, že všichni rodiče ještě 
nedodali podklady pro odklad do první 
třídy a počet žáků se může v průběhu příš-
tích týdnů změnit, rozhodne o počtu tříd 
ředitel školy do konce června.

Mgr. Iva Radochová

Ve středu 3. 5. se Nela Cankařová, žákyně 
VIII. B naší školy, zúčastnila ústředního 
kola konverzační soutěže v  anglickém ja-
zyce, které organizoval NIDV ve svém pra-
covišti na Senovážném náměstí v  Praze. 
Do ústředního kola postoupila díky ví-
tězství ve své kategorii v  krajském kole. 
Cílem této soutěže v anglickém jazyce, je-

jímž partnerem je British Council Czech 
Republic, je rozvíjet a  posilovat zájem 
žáků o  studium angličtiny a  zvýšit úro-
veň komunikativního ovládání anglic-
kého jazyka u žáků základních škol. Soutěž 
hodnotí schopnost žáků použít anglický 
jazyk v  komunikaci s  rodilými mluvčími 
a využít ho jako prostředek ke sdílení in-
formací. Celkově se republikového fi-
nále soutěže v  kategorii II. A  zúčastnilo  
14 žáků základních škol, každý kraj zastu-
poval jeden žák.
Soutěž začala poslechovým cvičením, které 
trvalo 20 minut. Poté byla zahájena konver-
zační část, v níž všichni žáci dostali stejné 
téma, o kterém mluvili 10 až 15 minut. Žá-
kům byly také kladeny doplňující otázky. 
Nela se umístila na výborném šestém místě 
a stala se první žákyní naší školy, která se 
v  republikovém finále jazykové soutěže 
umístila na takto pěkném místě.
Nele děkujeme za vzornou reprezen-
taci školy a  gratulujeme jí ke skvělému  
úspěchu!

BcA. Iva Coelho

Členové Kynologického svazu ZKO Bělá 
pod Bezdězem předvedli v pondělí 15. 5. 
na zahradě základní školy ukázku výcviku 
psů. Členové se svými psy ukázali žákům 
základní ovladatelnost psů, reakci na po-
vely, cviky poslušnosti a obranu.
Jednotliví psi reagovali přesně na povel 
svých pánů, chodili i běhali u nohy, apor-
tovali míček přes překážky, vyštěkali „ne-
přítele“ a  zadrželi útočníka. Přestože při 
ukázce byli psi velmi poslušní, při pohla-
zení se změnili v hravá štěňata a velmi ne-
radi pustili žáky zpět do školy. I ti se se psy 
loučili dost neochotně, neboť ukázka se 
jim moc líbila.
Děkujeme za zajímavý zážitek a  budeme 
se těšit na příště.

Mgr. Iva Radochová

Zúčastnil jsem se be-
sedy o výskytu vlků v na-
šem kraji, která se konala 
v místním muzeu. Beseda 
byla zajímavá, návštěvnost 
velká, ale byl jsem nemile 

překvapen názory spoluobčanů na činnost 
myslivců.
Zazněly zde výroky a názory, které jsem ne-
chápal. Například jeden muž prohlásil, že 
kdyby myslivci vlkům nebrali to, co zakous-
nou, vlci by si ulovenou zvěř dojedli a ne-
vraždili by další kusy. Pán se asi domníval, 
že si zbytky po vlčí hostině bereme domů 

k  obědu. Bylo mi i  velice líto prohlášení 
jedné paní, která k dotazu, zda se mají lidé 
vlků bát, poznamenala, že vlků ne, ale těch 
myslivců. Přesvědčil jsem se, že mnoho lidí 
vůbec nemá ponětí o činnosti mysliveckých 
spolků.
Chtěl bych proto při příležitosti června, mě-
síce myslivosti, našim spoluobčanům práci 
myslivců alespoň trochu přiblížit. Myslivosti 
se věnuji padesát let, a tak se domnívám, že 
o  tomto dnes tak módním koníčku něco 
vím. Za těch padesát let se česká myslivost 
velice změnila - je smutné, že k  horšímu. 
Dříve byli pouze myslivci, kteří se poctivě 

starali o svůj revír. Dnes je mnoho myslivců-
-lovců, ti si zakoupí revír, a když pro ně pře-
stane být z hlediska lovu zajímavý, zakoupí 
jiný. Nějaká péče o zvěř a životní prostředí 
je nezajímá, provozují myslivost pouze pro 
zábavu.
Stát se myslivcem není nijak jednoduché. 
Adept musí projít kurzem a praxí v mysli-
veckém spolku. Tato příprava trvá jeden rok 
a je zakončena přísnou zkouškou. Dále musí 
absolvovat zkoušky k získání zbrojního prů-
kazu, které se stále zpřísňují. Myslivecké 
spolky mají honitbu pronajatou od Honeb-
ního společenstva, které spolu s  odborem 

Zápis do prvních tříd

červen – měsíc myslivosti

Ústřední kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce Ukázka výcviku psů
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DĚNÍ VE MĚSTĚ

ZEpTALi jSME SE ZA VÁS

Na začátek pár základních, faktografických 
otázek:

Jak dlouho vaše taneční škola trvá? 
První lekce se uskutečnily už v  roce 2010. 
Tehdy to byla jedna hodina týdně. Od té 
doby se počet dětí i lekcí mnohokrát znáso-
bil. Kromě dětských lekcí v současnosti fun-
gují také kurzy pro dospělé a lekce latinsko-
-amerických tanců pro ženy.

Kolik máte v současné době tanečníků? 
Dětských a juniorských tanečníků je více než 
60. Počet dospělých se pohybuje kolem 30.

Jaké je věkové rozvrstvení dětí? 
Momentálně naše lekce navštěvují děti od 5 
do 15 let. 

Jak jste se vy dva jako vedoucí taneční školy 
dostali k tanci a kdy vás tanec svedl dohro-
mady? 
Oba jsme začali tančit ve svých 16 letech 
z vlastního zájmu. V roce 2005 se naše ta-
neční kroky setkaly.

Máte za sebou jistě řadu tanečních soutěží. 
Můžete našim čtenářům přiblížit svoje nej-
větší úspěchy? 
Soutěžně jsme tančili oba mnoho let. Odmě-
nou nám byly výkonnostní třídy A (Radek) 
a  B (Katka). Nicméně největším přínosem 
pro naši taneční školu je trenérská zkušenost 

a odborné vzdělání na úrovni trenéra I. třídy, 
tedy nejvyššího možného v ČR. 

Vím, že už někteří vaši svěřenci sbírají oce-
nění. Povíte nám o nich něco více?
Ano, máme talentované dívčí páry se sou-
těžními ambicemi. Jeden pár se  soutěže zú-
častnil v loňském roce, kde děvčata skončila 
první nepostupující do finále. Poté však byla 
změněna pravidla Českého svazu tanečního 
sportu (ČSTS), kde  bylo dívčím párům za-
kázáno tančit mezi smíšenými páry (chlapec 
a děvče) a byla pro ně vytvořena zcela nová 
kategorie Synchro. Tato změna v  legislativě 
ČSTS nás inspirovala k  zavedení nových 
lekcí.

Co je to Synchro? Je to skupinové vystoupení?
Na soutěžní úrovni je to tanec dvou děvčat, 
která tančí naprosto stejné figury a  kroky 
vedle sebe. Hodnotí se shodnost obou děv-
čat a kvalita tanečního pohybu. Naše lekce 
budou samozřejmě okořeněny skupinovým 
vystoupením všech děvčat, která tyto lekce 
navštěvují.

Neuvažujete o  tom, že byste v Bělé spustili 
dlouho chybějící kurzy pro veřejnost, tzv. ta-
neční?
Kurzy pro dospělé u nás fungují již druhým 
rokem. Vzhledem ke kapacitě prostor jsou 
však vedeny v malém počtu párů. Kurz je za-
končen Večerem společenských tanců, který 
je pořádán ve stylu tanečního plesu.

Ale to je novinka. Tedy alespoň pro mě... Jak 
to funguje - je to určitý počet lekcí, nebo je to 
zařazení do taneční školy - dejme tomu roč-
ním kurzovným?
Lekce pro páry jsou pojaty jako celý taneční 
kurz. Lekce pro ženy fungují na principu 
jednotlivých hodin na sobě nezávislé výuky. 
Dámy tančí na latinsko-americké rytmy jed-
notlivé figury i celé sestavy. Hodiny navště-
vují proto, aby se odreagovaly, zasportovaly 
si a příjemně rozhýbaly svá těla.

Kde kurzy pro dospělé pořádáte?
Jsou vedeny tak jako lekce pro děti - v  tě-
locvičně I. stupně Základní školy Bělé pod 
Bezdězem.

Máte plno, nebo se mohou zájemci či zájem-
kyně ještě hlásit?
Kurz pro dospělé začíná opět v září, kdy je 
možno se přihlásit. Většina tanečníků se 
k  nám po prázdninách ráda vrací. Proto 
bývá kurz většinou plný. K lekcím pro ženy je 
možno se připojit kdykoliv v průběhu roku.

Zbývá ještě čas na jiné koníčky?
Vedle našich zaměstnání je taneční škola nej-
větším koníčkem a  relaxací, takže už moc 
času na jiné koníčky nezbývá.

S dětmi ze školy trávíte dost svého volného 
času, spoustu hodin vezme i příprava chore-
ografií, výběr hudby, taneční kostýmy – jste 
na to sami dva, nebo máte svůj „tým“, který 
pomáhá?
S  počtem let a  tanečníků přibývají samo-
zřejmě i pomocníci do týmu. Nejen z okruhu 
přátel a rodiny, ale i samotných rodičů dětí.

Ještě bych se chtěl zeptat na vznik jména ta-
neční školy, působí trochu jako internetová 
adresa - proč BELA DANCE? 
Název vznikl ze spojení jména našeho města 
„Bělá“ (avšak bez diakritiky) a  anglického 
překladu pro „tanec“. Tedy „Taneční škola 
Bela Dance!“, zkráceně „TŠ Bela Dance!“. 
Propojení TŠ s  naším městem též vyplývá 
z loga s konturou Bezdězu, které můžete vi-
dět kdekoliv na našich akcích či na webu 
www.tanecbela.webnode.cz. 

Co vás s dětmi čeká v nejbližší době za akce?
V pátek 9. 6. pořádáme již tradiční Taneční 
zábavné odpoledne, kde děti mají vždy pre-
miéru právě natrénovaných vystoupení zá-
roveň s  dalším programem. Akce se koná 
v  Městské sportovní hale našeho města od 
17 do 19 hodin a je určena nejen pro rodiče 
a přátele dětí, ale i veřejnost.

-P.M.-

životního prostředí příslušného magistrátu 
kontrolují jeho hospodaření. Zvěř se smí lo-
vit pouze dle plánu lovu, který odsouhlasil 
magistrát - a tomu se přikládají k posouzení 
i trofeje ulovené zvěře.
Každé jaro se provádí sčítání zvěře a podle 
těchto stavů se sestavuje plán lovu. Ne-
můžeme ani střílet, co nás napadne, jak si 
mnozí myslí. Celoročně o  zvěř pečujeme, 
přikrmujeme, podáváme jí léky proti para-
zitům, po revíru jsme udělali několik umě-
lých jezírek, do kterých v období sucha do-
plňujeme vodu. Pro zajíce máme po celé 
honitbě rozmístěny osikové solníky, které 
podle potřeby měníme.
Každoročně oséváme několik políček plodi-
nami atraktivními pro zvěř. Mnoho let na-
kupujeme dospělou bažantí zvěř, kterou po 
adaptaci na prostředí vypouštíme do volné 
přírody. Odchováváme divoké králíky, ty se 
nám úspěšně podařilo rozšířit v okolí naší 

chaty za Vazačkou. Kolem části silnice jsme 
instalovali pachový ohradník, který značně 
snížil počet střetů zvěře s dopravními pro-
středky v  tomto úseku. Zásluhou mys-
livců je také snížení výskytu nebezpečné 
vztekliny na minimum. Myslivci zodpoví-
dají za škody způsobené zvěří na pronaja-
tých pozemcích. Tyto škody musíme hra-
dit, způsob úhrady závisí vždy na dohodě 
s vlastníkem pozemku.
Z  výčtu našich aktivit vidíte, že se roz-
hodně nenudíme. Odměnou za naši práci 
je lov. Popsaná péče o zvěř také něco stojí 
a jako všude i my se potýkáme s nedostat-
kem finančních prostředků. Tato situace 
nás tedy nutí většinu našich úlovků prodat 
a v případě zájmu prodat i některé lovy, ji-
nak bychom nebyli schopni zajistit chod 
spolku. Nemáme tedy doma plné mrazáky, 
jak si mnoho lidí myslí. Náš koníček je více 
o tvrdé práci, než o zábavě. Děláme to však 

rádi a máme radost z každého kusu zvěře, 
který v přírodě vidíme.
Rozumný člověk jistě pochopí, že nejásáme, 
když naši honitbu navštíví vlci a během mě-
síce jim padne za oběť pět kusů spárkaté 
zvěře. Spárkatá zvěř v  okolí našeho města 
rozhodně není přemnožená, a  to ani zvěř 
černá, jak je nyní všude prezentováno. Stavy 
zvěře se naopak snižují. Změnou našeho ži-
votního stylu kazíme její životní podmínky, 
zvěř postrádá klid, nevyhovují jí pěstované 
plodiny, velká mechanizace v lesích i na po-
lích ani nárůst dopravy. 
Doufám, že alespoň někdo po přečtení 
mého článku přehodnotí svůj názor na nás, 
nadšence, kteří věnují většinu svého vol-
ného času tomu, aby i další generace v pří-
rodě kolem našeho města potkávaly zvěř, 
která sem patří a kterou my bereme jako sa-
mozřejmost. 

Jan Hýbner, hospodář MS Bezděz 

Taneční škola Bela Dance! (Kateřina Kabátníková a Radek Ježek)
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Vodnická pohádka
Loutkové divadlo Kozlík 
24. 6. od 15 hod. 
Blíží se léto, a  tak jsme pro vás jako po-
slední předletní pohádku v  Komorním 
sále vybrali právě Vodnickou. 

 
V  rybníku na kraji ves-
nice žijí dva vodníci a  je-
jich domácí mazlíček 
žába. Když vidí nešťast-
nou Madlenku, která je 
zamilovaná do Vendelína, 
rozhodnou se jejich lásce 
pomoci. Pohádka má pří-
jemnou staročeskou at-
mosféru a je plná písniček.
Marionety i  kulisy vy-
šly z  rukou amatérského řezbáře Josefa 
Kudrny.

Vstupné: 30 Kč.
Rezervace možná na www.mkzbela.cz

není Bělá jako Bělá 
RetRospektiVa 
3. - 26. 6. 
Fotografie z minulých čtyř setkání obcí se 
stejným jménem 

otevírací doba 
po - čtvrtek od 9 do 11.30 a  od 12 do  
16 hod. Jiný termín je možné sjednat tele-
fonicky na čísle 326 701 216.
Vstupné: dobrovolné

Dne 10. 6. v 16 hod. otevřeme ve sklepe-
ních Informačního centra s  expozicemi 
na bělském zámku slavnostní vernisáží 
a  doprovodným programem skupiny 
historického šermu Einherjar první část 
expozice Romantická archeologie Běl-
ska. 
Expozice vytvořená podle libreta arche-
ologa PhDr. Jiřího Waldhausera, CSc., 
postupně zaplňuje opravená gotická 
sklepení jihozápadního křídla zámku 
v  Bělé pod Bezdězem. Díky pochopení 
představitelů Města Bělá pod Bezdě-
zem se daří získat finanční prostředky na 
uskutečnění vize. Vize představit Bělsko 
nejen jako domov náš, ale i jako domov 
našich dávných předků.
Po několika pískovcových stupních se-
stoupíme k  samotným kořenům věd-
ního oboru, který se nazývá archeologie. 
S  paterem Krolmusem, rodákem z  ne-
dalekých Březovic, vlastencem, knězem, 
archeologem a  národopiscem – folklo-
ristou vstoupíme do posledního božiště 
Černoboha s  runami na Skalsku v kraji 
boleslavském v  Čechách. Jsme v  roce 
1854. Romantická archeologie Bělska 
právě začíná.
A  víc již nebudeme prozrazovat. Snad 
jen, že expozice je také poděkováním 
všem archeologům i  propagátorům to-
hoto vědního oboru, kteří na Bělsku pra-
covali.

Josef Müller

Při červnové díl-
ničce se naučíme 
s  naší oblíbenou 
Martinou z  Trut-
nova zpracovávat 
a používat pedig.
Co to vlastně pe-
dig je a  odkud jej 
bereme? Pedig je 
přírodní materiál. 
Jedná se o  vnitřní 

část stonku ratanové liány Calamus rotang 
z jihovýchodní Asie. Tato liána má stonek 
silný pouze několik centimetrů, ale dlouhý 
až 100 metrů. Pedig má zvláštní vlastnosti, 

kvůli kterým je velmi oblíbeným materiá-
lem na pletení košíků, misek a na výrobu 
různých dekorací. Dá se velmi snadno bar-
vit barvami na dřevo, textil nebo papír. 
Dílnička je vhodná i pro starší děti. 

Vstupné: 20 Kč. 
- K. Oklešťková -

INFORMAčNÍ CENTRUM S ExPOZICEMI NA ZáMKU 

OTEVŘENÍ PRVNÍ čáSTI ExPOZICE  
ROMANTICKá ARCHEOLOgIE BĚLSKA, SOBOTA 10. 6.: 16 HOD.

RUKODĚLNá DÍLNIčKA – PEDIg
SOBOTA 17. 6.: 13 – 16 HOD.

V Komorním sále MKZ Výstavní sál
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Promenádní koncerty
začínají posledním 

červnem

galerie česká brána
otvírá své prostory

návštěvníkům

V pátek 31. 3. se opět uskutečnila v Knihovně 
Vladimíra Holana „Noc s Andersenem“.
Akce se koná na podporu dětského čtenář-
ství, při níž děti nocují v knihovně u příleži-
tosti výročí narození dánského pohádkáře, 
Hanse Christiana Andersena, které připadá 
na 2. dubna. V tento den je od roku 1967 vy-
hlášen také Mezinárodní den dětské knihy. 
První Noc s  Andersenem proběhla na pře-
lomu 31. března a 1. dubna 2000 v knihovně 
v Uherském Hradišti. Bělská knihovna se do 
akce poprvé zapojila v roce 2005. Od tohoto 
roku ji opakuje každoročně. 
Letošní noci se účastnilo 11 dětí a  tradičně  
2 knihovnice. Patronem pro rok 2017 se stal 
časopis Čtyřlístek a  jeho autor Jaroslav Ně-
meček, a tak byl pro děti připraven program 

s oblíbenými hrdiny Čtyřlístku. Nezůstalo ale 
pouze u kresleného komiksu. Děti navštívily 
bělský zámek, vytvořily si papírové Angry  
birds a ze svých obkreslených a vystřižených 
ručiček slepily pohádkového ptáka, který 
nám teď zdobí čítárnu v knihovně.
Letošní ročník je již za námi, ale těšit se 
můžete na ten příští, který se bude konat  
23. 3. 2018. Určitě ho nevynecháme.

První ročník v roce 2013 proběhl v duchu po-
znávání - každé město si přivezlo vlastní pre-
zentaci, při které se v bělském parku předsta-
vilo. Druhý ročník jsme strávili jako přátelské 
sportovní klání na městském koupališti, po-
třetí jsme polechtali své chuťové buňky a pro-
věřili kulinářská umění jednotlivých obcí. 
Loni navštívila skupina z našeho města Bě-
lou pod Pradědem, kde se podívala do tam-
ního čerstvě otevřeného sportovního a her-
ního areálu a na čerstvém horském vzduchu 
zakusila práci i  zábavu, která je pro horské 
kraje běžná: teamové lyže, nebo třeba sklá-
dání hranice dřeva. Letos se vracíme opět 
k  nám, do Bělé pod Bezdězem. I  tentokrát 
nám potvrdila účast spřátelená města, ale po-
zor, program není jen pro návštěvu. V parku 

na náměstí budou probíhat retro hry, které si 
možná ještě někteří pamatují: Běh IPCHO 
(kdo by zapomněl na běhání kolem školy 
v  ochranných pomůckách!), hod granátem, 
skákání panáka a  další dobrovolné aktivity. 
Soutěžní týmy budou čtyřčlenné. 
Zahajujeme 10. 6. přivítáním v parku na ná-
městí, kde se budeme pohybovat od 9.30.  
Po obědě, ve 13.30, zahraje v hudebním al-
tánu skupina ABBA revival a  od 16 hod. 
bude v  rámci otevření nové zámecké expo-
zice na nádvoří zámku připraveno ležení Vi-
kingů s ukázkami dobových zbraní, soubojů,  
ale také řemesel. 
A nemusíte se obávat, i možnost zakoupení 
jednoduchého občerstvení je zajištěna.

-S.G.-

V létě budete mít možnost si ve Výstavním 
sále MKZ prohlédnout expozici s oficiálním 
názvem:
ŽELEZNICE, LOKOMOTIVY.

Výstava vznikla 
ve spolupráci 
se soukromými 
sběrateli a  na- 
dšenci. Nejenže 
zde naleznete 

překrásné modely lokomotiv, některých do-
konce i funkčních, ale uvidíte také železniční 
světla, značení a železničářské uniformy. Po-
znáníchtiví zájemci tu najdou tabuli s velkým 
průřezem lokomotivou a popisky jejích nej-

důležitějších částí. Dozvíte se, podle čeho se 
lokomotivy označovaly i které a kde se u nás 
začaly vyrábět. Neuškodí ani trochu infor-
mací o  společnostech a  akcionářích, kteří 
dráhy provozovali, a  samozřejmě o prvních 
drážních spojeních. Zkrátka, kdo bude chtít, 
najde si tu kousek zábavy, i spoustu zajímavostí. 
Výstava bude veřejnosti přístupná od 3. 7.  
až do 30. 8. v  běžné otevírací době po - 
čt od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod. a bě-
hem pátečních promenádních koncertů 
od 19.30 do 21.00. 
Jiný termín návštěvy je možné domluvit 
na tel. č. 326 701 216
Vstupné dobrovolné.

Se začátkem léta nás čekají prázdniny 
a dovolené a tradičně i letní pořady, které 
pro Vás a  také pro návštěvníky Bělé při-
pravují Městská kulturní zařízení. Jednou 
z  prvních letních pravidelných akcí jsou 
večerní promenádní koncerty v parku na 
Masarykově náměstí. Letos začínáme již 
v pátek 30. června, kdy uslyšíte novou ka-
pelu se zajímavým názvem Na Moll. Blue-
grassová skupina z Jablonce nad Nisou se 
na Vás těší od 19.30.

Další týden se můžete těšit na místní Old 
Country Band. Sousední Německo nám 
připomene skupina Wendy´s  band, jejíž 
umělecký vedoucí se narodil v České Lípě. 
Stará známá, která nesmí v létě chybět, je 
naše country kapela Putna a po ní násle-
duje zcela nový objev, kapela Mezi náma. 
Ta nám do parku přinese folk, a to rovnou 
v autorských písničkách. Nechme se tedy 
překvapit.
Srpen bude téměř celý jazzový, skupinu 
Old Stars MB vystřídá další novinka: Ja-
novec Jazz band z Mnichova Hradiště. Ka-
pela strýce Michaela s sebou opět přiveze 
zpěvačku Evu Emingerovou a  letní pro-
menádní koncerty zakončíme již tradičně 
rockem, tentokrát s  novým uskupením 
JOCKER BEAT. 
Novinek je tedy dost, takže už jen zbývá 
přijít si letní, doufejme teplé a  suché, 
pátky zpříjemnit do našeho parku. 

Železnice od A do Z, od 1. 7. do 30. 8.

Děti nocovaly v knihovně

Blíží se již páté přátelské setkání „Není Bělá jako Bělá“

červenec – srpen
úterý – sobota
13 – 17 hod.
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Muzeum Podbezdězí je v červnu otevřeno 
denně mimo pondělí, v době od 9 do 16 hod.

90 let oddílu házené V Bělé pod 
Bezdězem 
8. 6. až 9. 7.
Vernisáž 8. 6. od 17 hod.

V Muzeu Podbezdězí se 
uskuteční výstava po-
řádaná při příležitosti 
oslav 90. výročí založení 
oddílu házené v Bělé. Po-
čátky bělské házené jsou 

spojeny s rokem 1927, kdy byl v Sokole 
Bělá pod Bezdězem založen odbor házené. 
Začátky byly velmi obtížné. Dnešní hřiště 
za sokolovnou bylo tehdy ještě zahradou, 
chyběly peníze i pochopení z řad činov-
níků Sokola. 
Výstava, kterou Muzeum Podbezdězí při-
pravilo ve spolupráci s oddílem házené 
v Bělé pod Bezdězem, by měla být pře-
devším připomínkou osobností bělské 
házené. Návštěvníci budou mít možnost 
zhlédnout řadu fotografií, medailí, pohárů 
a dalších artefaktů. Výstava bude zahájena 
vernisáží ve čtvrtek 8. 6. od 17 hod.

přednáška: o žiVotě netopýRů 
na půdě kostela
Pátek 9. 6. od 18 hod.

Na půdě farního kostela Povýšení svatého 
Kříže se ukrývá začátkem léta kolem 1000 
samiček s mláďaty netopýrů. Přednáška 
o životě netopýrů Daniela Horáčka, který se 
těmito létajícími savci zabývá již léta a kon-
troluje jejich stavy v severních Čechách, 
se bude konat 9. 6. od 18 hod. v Muzeu 
Podbezdězí. 
Přednášku připravila Římskokatolická far-
nost v Bělé pod Bezdězem v rámci akce 
Noc kostelů, která tento program bude za-
hajovat.

kVětina jako symBol
9. 6. až 29. 10.
U příležitosti akce Noc kostelů, která se 
koná dne 9. 6., připravilo Muzeum Pod-
bezdězí v zámecké kapli sv. Josefa výstavu 
věnovanou rostlinné výzdobě v církvi. Vý-
stava je součástí prohlídky Muzea Pod-
bezdězí a bude otevřena až do 29. 10.

kudy chodím, tudy fotím - po-
hled na sVět okem „amatéRa“ 
2. 6. až 4. 6.

Výstava prací 
mladé foto-
grafky Terezy 
K a š p a r o v é ,  
která se věnuje 
především fo-
t o g r a f o v á n í 
krajiny, archi-
tektury, flory, 
makro. 

VáleČné dětstVí
18. 5. až 29. 10.
Jak za první světové války prožívaly toto 
období děti, připomene drobná kapitola 
doplňující dlouhodobou výstavu „1. svě-
tová válka“, kterou Muzeum Podbezdězí 
připomíná 100. výročí tohoto válečného 
konfliktu.

histoRické motocykly
20. 4. až 29. 10.

Muzeum Podbezdězí připravilo lahůdku 
pro milovníky historických motocyklů čes-
koslovenské poválečné výroby ze sbírky 
Pavla Dlaska a soukromých sběratelů. K vi-
dění jsou například legendární Jawa 250 
„pérák“, Čz 150 c, motokrosové speciály či 
unikátní kapotovaná Jawa 50 „mustang“ 
určená pro vývoz do Anglie.

kouzlo Vějířů 
27. 4. až 6. 8.
V ý s t a v a 
představuje 
návštěvní-
kům výběr 
vějířů ze 
sbírek Zá-
p a d o č e s -
kého muzea v Plzni od období baroka až 
po padesátá léta 20. století. Připomíná 
historický vývoj tohoto uměleckého ar-
tefaktu z různých materiálů a zajímavých 
konstrukcí, s  rozličnými zdobnými tech-
nikami i náměty na listech. Návštěvníci si 
mohou prohlédnout vějíře francouzské, 
rakouské i české provenience. 

„uVolněná šedesátá“ 
21. 4. až 29. 10.
Výstavou „Uvol-
něná šedesátá…“ 
vás chceme přesu-
nout v čase do 60. 
let 20. století. Mů-
žete zavzpomínat 
na tehdejší módní 
trendy, užitý design, literaturu či každo-
denní život v této době. Stranou nezůstalo 
toto období ani v Bělé.

1. sVětoVá Válka
21. 4. až 29. 10.
Také v  letoš-
ním roce mů-
žete zhlédnout 
dlouhodobou vý-
stavu věnovanou  
100. výročí 1. svě-
tové války, která 
zásadně ovlivnila také život obyvatel na-
šeho kraje.

mše V kapli sV. josefa
Pátek 9. 6. od 17 hod.
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv. 
Josefa v Bělé pod Bezdězem se uskuteční 
v pátek 9. 6. od 17 hod. 

mše sVatá V kostele sV. VáclaVa
Pátek 30. 6. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře v Bělé pod 
Bezdězem bude sloužena v pátek 30. 6. od 
18 hod.

Bohumil dejmek: ReVoluČní 
události V kVětnu 1945 V Bělé 
pod Bezdězem
U  příležitosti  
70. výročí konce 
2. světové války 
vydalo Muzeum 
Podbezdězí auten-
tické vzpomínky 
učitele Bohumila 
Dejmka (1898 – 
1979) na průběh 
konce války v Bělé. 
Zakoupit je můžete 
na pokladně Mu-
zea 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

Z KULTUrNÍHO DĚNÍ
Muzeum Podbezdězí v červnu
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SpOLEčENSKÁ rUBriKA

Patnácté Bělské balónové hemžení již klepe na dveře

Ferdinand Fiscali, 190. výročí narození

Noc kostelů 

Dne 22. 6. tomu bude již 20 let, co jsme se rozlou-
čili s panem Miroslavem Kadlecem.

Vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

22. 6. oslaví naše maminka, babička a  praba-
bička, Jarmila Bittnerová krásné devadesáté 
narozeniny. 

Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti přeje celá 
rodina.

VZPOMÍNKY

gRATULACE

Vážení zástupci městského úřadu a MKZ v Bělé 
pod Bezdězem, dovolte nám poděkovat za vámi 
pořádanou akci pro seniory místní i  ze širo-
kého okolí, a  to „Aprílový maškarní koncert 
s tancem!“

Hrála nám kapela Old Stars z  Mladé Boleslavi, 
které také patří naše uznání. Co říci: Bylo 
to nádherné odpoledne prožité s  velmi kva-
litní swingovou hudbou, která vystoupila 

celá v  maskách i  včetně hostů, výborné slad-
ké občerstvení a  výborná i  milá obsluha. Ale 
co nás nemile překvapilo, byla malá návštěv-
nost, i  když byl zajištěn svoz z  okolních obcí. 
Co říci: My věrní jsme se zúčastnili, a to v mas-
kách. Snažíme se pravidelně účastnit akcí, které 
pro nás pořádá město, a jsme vděčni za tuto jeho 
činnost! Vždyť už před sebou třeba nemáme mno-
ho času, a proto by byla veliká škoda si nechat ujít 
takové hezké zážitky, jako byl tento! Ještě jednou 
tedy velký dík pořadatelům i kapele! 

Za kamarádskou partu masek M. M.

Chtěla bych touto cestou poděkovat rodině, 
přátelům a  všem známým, kteří se přišli na-
posledy rozloučit s  mým manželem, panem 
Josefem Nezdarou. Zvláštní poděkování patří 
panu Romanu Dubcovi za jeho profesionalitu, 
obrovskou ochotu a lidský přístup.
Děkuji.

Alena Nezdarová

PODĚKOVáNÍ

Téměř za měsíc 
se do Bělé pod 
Bezdězem sjedou 
balónové posádky 
z  celé České re-

publiky, aby se zde od čtvrtka 22. do ne-
děle 25. 6. účastnily již tradiční akce, jakou 
je Bělské balónové hemžení. 
Letos máme přihlášených 14 posádek. Vět-
šinou se jedná o stálé účastníky, kteří se 
k nám rádi vracejí.
Pokud počasí dovolí, chceme uskutečnit cel-
kem pět letů. Večerní lety jsou plánovány 
ze známého hřiště U háječku v Bělé, ranní 
starty potom z okolí Bělé nebo Bezdězu. 
Balonáři jsou velmi limitováni počasím 
a hlavně směrem větru, proto i místa startu, 

která budou uvedena na plakátech, se můžou 
v důsledku aktuální změny počasí měnit.

Ani letos zájemce a sběratele neošidíme 
o balónovou poštu, kdy bude zásilka pře-
pravena v  balónovém koši a  označena 
razítkem „přepraveno balónem“. Sběrná 
místa máme tradičně ve vestibulu Měst-
ského úřadu a v Městské knihovně Vladi-
míra Holana v Bělé, kam lze vhodit řádně 
označenou zásilku v době od 1. do 19. 6.

A také zveme na společenské odpoledne 
v sobotu 24. 6. od 18 hod. na hřiště U há-
ječku, kde na vás budou čekat letečtí mo-
deláři, parašutisté, přelet letadel histo-
rické letky Nadačního fondu Metoděje  

Vlacha, samozřejmě start balónů a tradiční 
noční ohnivá show. Její začátek je plánován 
na cca 22.30 hod.

Celou akci připravujeme ve spolupráci s ve-
dením Města Bělá pod Bezdězem a také 
bělské ZŠ v Máchově ulici, kde mají baló-
nové týmy již od prvního ročníku zázemí. 

Nesmíme zapomenout ani na finanční pod-
poru sponzorů, bez kterých by akce tako-
véhoto charakteru nešla uskutečnit. Za to 
jim patří velké poděkování. Tak nezbývá, 
než si přát letové počasí a měkká přistání... 
jak říkají balonáři.

Za Balloon Club Bílá Hlína
Blanka Nigrínová

narozen 1. června 1827 v třeboni
Prvního června letošního roku si připo-
mínáme již stodevadesáté výročí narození 
lesníka a pedagoga, dlouholetého ředitele 
lesnické školy v Bělé. 
Ferdinand Fiscali se narodil v Třeboni, kde 
měl jeho otec hospodářství a byl městským 
úředníkem. Vystudoval gymnázium v Čes-
kých Budějovicích a Jindřichově Hradci, 
odkud pokračoval na technice v Praze a ra-
kouské lesnické akademii v Mariabrunnu. 
Po studiích pracoval ve službách rodu Čer-
nínů, učil na nově zřízené lesnické škole 
v Úsově na Moravě, byl lesmistrem na pan-
ství Colloredo-Mannsfeldů a 1. dubna 1866 
ho Český lesnický spolek povolal do úřadu 
ředitele lesnické školy v Bělé.
Současně byl hrabětem Valdštejnem po-
věřen správou valdštejnských lesů v mla-

doboleslavském kraji. Od té doby nasbíral 
Ferdinand Fiscali mnoho řádů, ocenění 
a titulů za svou práci. Dospěl až k titulu 
vrchního lesního rady pověřeného vedením 
veškerých valdštejnských lesů a povýšení 
do rytířského stavu. 
Přestože se v Bělé nenarodil, aktivně se 
zapojoval do politického i společenského 
života našeho města. Byl členem obecního 
a okresního zastupitelstva i různých míst-
ních organizací. V roce 1891 (19. května) 
byl zvolen při příležitosti 25 let ve funkci 
ředitele lesnické školy čestným občanem 
města Bělá pod Bezdězem. 
Zemřel ve věku 80 let v  Chomutově. 
V parku na Masarykově náměstí najdeme 
památník, který na jeho památku nechali 
zhotovit studenti lesnické školy.

-S.G.-

Přijměte srdečné pozvání na Noc kostelů  
9. 6., kdy se pro všechny otevřou i běl-
ské kostely. V kostelích se můžete těšit na 
osobní ztišení, setkání s duchovním, ale 
i na připravovaný program. Celý jej také 
naleznete na známých červených plakátcích 
ve vývěskách kostelů, MKZ, města či jinde. 
Noc kostelů je příležitostí i trochu jinak 
nahlédnout do prostor, kde se po staletí 
modlili naši předkové a kde se stále věřící 
k modlitbě scházejí. 
stručný nástin programu v Bělé p. B.: 
Zámecká kaple – 17 hod.: mše sv.
Muzeum – 18 hod.: přednáška o životě ne-
topýrů na půdě kostela (Daniel Horáček)
Zámecká kaple – 18.45: Kytarové příběhy 
zapomenutého království (Vojtěch Král – 
kytara a zpěv)
Klášterní kostel – 19.45: O svatém Vojtě-
chovi (varhany – P. Kamil Škoda, četba – já-
hen Luděk Téra, zpěv – bělská farní schola)
Farní kostel – 20.45: několik skladeb - var-
hany a housle (varhany - David Coufal, 
housle – Kristýna Bufáková, oba žáci ZUŠ). 
Sledování rozletu netopýrů – při soumraku.
Více informací na www.nockostelu.cz 

P. Kamil Škoda, farář
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ZE SpOrTU A SpOLKOVÉ čiNNOSTi

Medaile z republikové soutěže ASPV  
pro bělské gymnastky

Dětský den na BažantniciBělský sedmiboj II

červen - počátek dalekých cest

sobota 3. 6.
zájezd - lužické hory
Odjezd: od Městské sportovní haly v 7.45. 
Doksy v 8 hod.
Program: Kytlice, Zlatý vrch, rozhledna na 
Studenci. Trasy dle domluvy. Občerstvení 
po trase.
Cena: 150 Kč.

sobota 24. 6.
zájezd - zapomenuté vyhlídky  
krkonoš (šeřín)
Program: trasa z Benecka přes rozcestí Na 
Rovinkách (10 km). Možnost návštěvy  
rozhledny Žalý.
Odjezd: od Městské sportovní haly v 7 hod. 
Doksy přijedou rychlíkem ČD.
Cena: 200 Kč.

pátek 30. 6. 
Schůze turistů na základně od 17 hod. 
Doplatek - Tatry, poslední informace  
k zájezdu Šumava, letní akce a jiné. 

Horský vůdce

Víkend 12. - 14. 5. strávilo 6 děvčat Klubu 
gymnastiky Bělá pod Bezdězem na repub-
likovém finále soutěže ve sportovní gym-
nastice v Doubí u Třeboně.
Bělské gymnastky po kvalifikaci z  kraj-
ského přeboru reprezentovaly Středočeský 
kraj v soutěži družstev i jednotlivců. V ka-
tegorii mladší žákyně I. vybojovala Mag-
daléna Dürrová s  krajským družstvem 
zlaté medaile. V kategorii starší žákyně III. 
obsadila Iva Roztočilová v soutěži jednot-

livkyň výborné 8. místo 
ze 49 závodnic. V  kate-
gorii starší žákyně IV. 
jsme měli dvojí zastou-
pení - Soňu Řehořkovou 
a  Nikolu Brzobohatou, 
které obsadily v  soutěži 
družstev 6. místo a Soňa 
obsadila 11. místo v sou-
těži jednotlivkyň.
Nejúspěšnější závodnicí 
klubu byla Tereza Dvo-
řáková, která suverénně 
vyhrála kategorii doros-
tenek, a  pomohla tak 

i krajskému družstvu k zisku zlatých me-
dailí. Medailovou nadílku rozšířila i  Ka-
mila Heřmanová stříbrnou medailí v ka-
tegorii žen.
Kromě medailí si děvčata z  Třeboně od-
vezla i  krásné zážitky z  krajiny rybníků 
a  kulturních památek rodu Rožmberků. 
Naše gymnastky tak navázaly na před-
cházející úspěšné reprezentace na vr-
cholné soutěži České asociace sportu pro 
všechny.

Yvona Řehořková 

Vážení spoluobčané a milé děti,
Myslivecký spolek Sahara Bělá pod Bezdě-
zem vás chce srdečně pozvat na Dětský 
den pořádaný dne 17. 6. od 10 hod. v na-
šem mysliveckém areálu na Sahaře. Těšit 
se můžete na ukázku loveckých signálů 
a  hlaholů, loveckých psů a  dravců, po-
znávání přírody. Pro děti jsou připravené 
různé hry, vzduchovková střelnice s běží-
cím terčem. Dále bude k vidění hasičská 
technika Sboru dobrovolných hasičů Bělá 
pod Bezdězem. Občerstvení zajištěno. 

Druhým turnajem v rámci Bělského sedmi-
boje byl turnaj v šipkách, který letos proběhl 
dne 22. 4. na Bažantnici. Jiné místo, ale vět-
šina soutěžících byla až na malé změny stejná 
jako v roce 2016. 
Hrálo se stejným systémem jako vloni. Hráli 
jsme hru „301“ s tím, že pokud někdo „do-
hodil“ do 0, sčítaly se zbylé body (tr. b.) kaž-
dému týmu. Výsledek byl:
1. Sahara   1067 tr. b.
2. Březinka  1077 tr. b.
3. Bezdědice  1163 tr. b.
4. „Měšťáci“  1220 tr. b.
5. Výsluní  1275 tr. b.

Celkově je stav Bělského sedmiboje vyrov-
naný. Těsně vede Březinka před Saharou 
a Výsluním.
Další soutěží zařazenou do Bělského sedmi-
boje budou kuličky a nohejbal 27. 5. v Bře-
zince.
A závěrem chci připomenout Bělskou regatu 
netradičních plavidel (29. 7. na bělském kou-
pališti) a Bezdědický krpál (23. 9. v Bezdědi-
cích). O tom ale podrobněji až příště.

Milan Lomoz

TAJEMSTVÍ

městské koupaliště Bělá p. B. 

pátek 30. června 2017
10:30 - 20:00  

jednotlivá utkání ve skupinách 

21:00  
hudební program 

sobota 1. července 2017
8:00 - 20:00  

jednotlivá utkání ve skupinách

20:50 / 21:50 / 22:45  
vystoupení bubeníků Groove Army 

23:00 
Ohňostroj Schmolz + Bickenbach Bělá 

Cup 2017

Mezi vystoupeními bubeníků  
a ohňostroje pokračuje hudební produkce. 

neděle 2. července 2017
8:00 - 14:00 

jednotlivá utkání o umístění a finálová utkání 

14:30 
Vyhlášení výsledků turnaje a jeho zakončení
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ZE SpOrTU A SpOLKOVÉ čiNNOSTi
Tělocvičná Jednota Sokol Bělá pod Bezdězem,

oddíl házené,  
slaví devadesátku

Oddíl házené TJ Sokol Bělá pod Bezdě-
zem byl založen v roce 1927 partou stu-
dentů boleslavské reálky. 
Začátky byly velmi obtížné: starost s hřiš-
těm, tehdy ještě zahradou za sokolovnou, 
nebyly míče, dresy ani peníze. Zápasy se 
sousedními družstvy začaly v době, kdy 
samotní hráči usoudili, že jsou dosta-
tečně silní. První utkání s družstvem SK 
Mladá Boleslav bohužel kronika neza-
znamenala, ví se o  něm jen z  vyprávění 
pamětníků.
V  roce 1928 už bylo sehráno 14 utkání 
a  pokračovala činnost oddílu se střída-

vými úspěchy, s  potížemi finančními 
i  hráčskými. V  těchto nelehkých začát-
cích vděčíme nesmírnému nadšení hráčů 
a funkcionářů za to, že házená v Bělé za-
pustila své kořeny. Oddíl se dále rozrůstá, 
přibývá zájemců a v r. 1932 bylo ustano-
veno také družstvo žen. Vedle házené 
v  Sokole bylo i  družstvo mužů u  míst-
ního SK a tento stav trval až do začátku 
války, kdy byla ochromena veškerá spo-
lečenská činnost a Sokol zakázán vůbec. 
V  tomto pro naši republiku tak krutém 
období se zvyšuje zájem o sport a v Bělé 
konkrétně o házenou. Tento sport nabývá 
velkého rozmachu a získává si přízeň di-
váků. Hraje se pod hlavičkou SK Bělá 
a nejvyšší zásluhu na činnosti oddílu má 
František Bázner, který je nejen tvrdým 
obráncem, ale i hospodářem a organizá-
torem všech akcí oddílu. 
Po válce končí jedno z nejlepších období 
házené, řada hráčů odchází do pohra-
ničí a další na vojnu. Oživení přináší rok 
1949, kdy se začíná hrát tzv. mezinárodní 

házená. Bělá je zařazena v r. 1952 do sou-
těží s pražskými družstvy. Přes malé zku-
šenosti se podařilo družstvu mužů sou-
těž vyhrát a  postoupit do 1. ligy, odkud 
v následujícím roce spadlo do ligy druhé, 
v které dále hrálo až do roku 1969. Po re-
organizacích soutěží v  následujících le-
tech muži hrají středočeský přebor, kde 
patří k nejlepším.

Toto dlouhé období nás při-
vedlo k  daleko větší péči 
o  mládež, což se projevilo 
v  dalších letech význam-
nými úspěchy mládežnických 
družstev. Mladší žáci hrají na 
přeboru republiky, doros-
tenci čtyři sezony hrají do-
rosteneckou ligu a  řada od-
chovanců reprezentuje naši 
republiku i na světových sou-
těžích. Činnost oddílu z  to-
hoto období mapují František 
Kamler a zejména Jiří Cehák, 
který byl řadu let předsedou 

a  sekretářem oddílu. Oba se nesmaza-
telně zapsali do historie bělské házené.
V  osmdesátých letech se sešla výborná 
generace hráčů, která hrála prim v  sou-
těžích Středočeského kraje, měla své 
partnerské město v  bývalé NDR, kde se 
účastnili řady turnajů. Na oplátku hráči 
z  Lűebbenu startovali na mužském tur-
naji O pohár Máchova kraje, který stále 
patří k  nejstarším v  České republice. 
V  příštím roce se uskuteční již jeho  
65. ročník.
Vyústěním této éry byl postup mužů do 
2. ligy ČR v r. 1999, z které sestoupili až 
v loňském ročníku.
Začátek nového století přinesl řadu změn 
- po několika letech jsme položili s  po-
mocí dotace umělý travnatý povrch na 
bývalé asfaltové hřiště za sokolovnou. 
Podmínka hraní soutěže 2. ligy mužů 
v halách nás nejdříve donutila si pronají-
mat prostory na trénink a hraní v Mladé 
Boleslavi. Tento stav způsobil nezájem 
o házenou a v podstatě nás donutil k jed-

náním o stavbě haly s vedením města.
V říjnu 2006 tak byla slavnostně otevřena 
první část haly bez sociálního zařízení, to 
se dokončilo za dva roky.
Možnost sportování v hale přinesla oka-
mžitý efekt v podobě velkého zájmu dětí. 
Podařilo se doplnit stávající kategorie 
a  tato generace dnes hraje dorostenecké 
ligy ČR a je příslibem do dalších let.
Do sezony v  roce 2014 se podařilo při-
hlásit i  družstvo žen, které, ač nejsou 
naše odchovankyně, si vedou úspěšně. 
V loňském ročníku dokonce vyhrály ce-
lou skupinu s právem postupu do 1. ligy. 
V současné době má oddíl zhruba deva-
desát členů a  polovinu aktivních spor-
tovců v soutěžích Českého svazu házené 
a přeboru Středočeského kraje.
Úzce spolupracujeme s bělskou základní 
školou a snažíme se, aby bělské děti spor-
tovaly. Jak se nám to daří, posuďte sami 
na prezentaci oddílu, která je součástí 
oslav 90 let házené v Bělé pod Bezdězem.

P. S.: Od vzniku bělské házené šířil její 
slávu nemalý počet hráčů i  pro sport 
nadšených a obětavých příznivců. 
V  tomto krátkém shrnutí neuvádíme 
všechna jména ve snaze na nikoho neza-
pomenout. Poděkování patří všem - jak 
sportovcům, tak dobrovolníkům, kteří 
se o toto výročí zasloužili. Některé z nich 
poznáte na dobových fotografiích nebo 
na videoprojekci v prostorách haly.

Zpracoval F. Šindelář – z dostupných 
materiálů házené
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iNZErCE

•	 PRODEJ	KONDENZAČNÍCH	KOTLŮ

Tel.:	608	313	326	
E-mail:	info@kominictvi-cermak.cz

Více	na:	www.kominictvi-cermak.cz

kontakty:

Jaroslav	Čermák	
revizní	technik	spalinových	cest

•	 REVIZE	

•	 ČIŠTĚNÍ	

•	 KONTROLY	

•	 FRÉZOVÁNÍ	A	VLOŽKOVÁNÍ	

FOTOSOUTĚŽ

VÍCE NA www.mkzbela.cz

pro kalendář 2018

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE
31. 8. 2017


