Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU - DĚNÍ VE MĚSTĚ - KULTURNÍ
TELEGRAF -  z kulturního dění - ze sportu a spolkové činnosti
Vážení spoluobčané,
letní měsíce začínají, máme před sebou čas prázdnin a dovolených. Koupaliště vítá své návštěvníky a pracovní tempo by mělo trochu polevit, ale u některých investic to nelze.
Například o prázdninách začne druhá etapa výměny oken v budově základní školy v Tyršově ulici. Začnou stavební práce na zámku. Probíhají rekonstrukce bytů pro nájemníky ze
zámku, kteří by se měli z bezpečnostních důvodů přestěhovat. Bude probíhat údržba města.
Je připraven bohatý program na tyto měsíce jak pro občany našeho města, tak pro návštěvníky. Jsou to tradiční páteční promenádní koncerty, Středověký jarmark, výstavy, dílničky
a další. Jenom bychom si přáli, aby všechny tyto akce přispěly k dobré náladě a úsměvům
na vašich tvářích.
Školákům a studentům přejeme krásné prázdniny, ať načerpají nové síly pro nový školní
rok. Občanům též přejeme příjemně strávené dovolené, odpočinek a klid. Užívejme letní
dny plnými doušky.
To vám všem přejí
Jitka Tošovská a Lukáš Voleman,
vedení města.

S

tředověký
jarmark

15. 7. 2017
od 10.00
Park Masarykovo náměstí

červenec
srpen
7-8/2017
41. ročník

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ:
ŽELEZNICE – LOKOMOTIVY
ze soukromých sbírek
1. 7. – 30. 8.
Vstupné dobrovolné
PROMENÁDNÍ KONCERTY
Pátky: červenec a srpen
Masarykovo náměstí od 19.30
Sobota 15. 7.
STŘEDOVĚKÝ JARMARK
Park na Masarykově náměstí
od 10 do 17 hod.
Sobota 22. 7.
OŠKLIVÉ KAČÁTKO
Pohádka v zámku od 18 hod.
Vstupné: 30 Kč
Sobota 29. 7.
NOC NA KARLŠTEJNĚ
Muzikál v zámku od 21 hod.
Vstupné: 120 Kč,
v předprodeji 100 Kč
Sobota 5. 8.
AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA!
Pohádkový muzikál v zámku
od 19 hod.
Vstupné: 120 Kč,
v předprodeji 100 Kč
Sobota 26. 8.
HRADOZÁMECKÁ NOC
Zámek od 18 hod.
vstupné na prohlídku 50 Kč
Rezervace na akce MKZ:
na www.mkzbela.cz
Předprodej vstupenek: IC v zámku,
Knihovna Vl. Holana

Z města a městského úřadu 
Z jednání rady města

Prodej domu čp. 719

Rada města doporučila Zastupitelstvu
města Bělá pod Bezdězem schválit pořadí nabídek pro prodej nemovitosti čp.
719 v ulici Mladoboleslavská včetně pozemku stp. č. 545/2, zastavěná plocha,
a nádvoří o výměře 395 m2 v k. ú. Bělá
pod Bezdězem v pořadí: 1. Jiří Šín, Bělá
pod Bezdězem, za cenu 3.102.000,- Kč, 2.
Ondřej Kučera, Mladá Boleslav, za cenu
3.100.333,- Kč a 3. Marek Hodboď, Mladá
Boleslav, za cenu 2.801.050,- Kč; a schválit prodej nemovitosti čp. 719 v ulici Mladoboleslavská panu Jiřímu Šínovi, Bělá
pod Bezdězem za celkovou kupní cenu
3.102.000,- Kč s podmínkou, že uhradí
návrh na vklad do katastru nemovitostí
ve výši 1.000,- Kč.

Rozpočtové opatření

Rada města doporučila Zastupitelstvu
města Bělá pod Bezdězem schválit roz-

Slavnostní předání
kuchyně MŠ k užívání
Dne 12. 6. od 15 hod. proběhlo v naší mateřské škole slavnostní zakončení projektu
„Stavební úpravy kuchyně MŠ Velenského“.
Pro všechny bylo připraveno něco dobrého
k ochutnání, pro děti vystoupení s písničkami, modelování balonků, divadelní show
a skákací hrad. Akce pro děti byly umožněny
díky našim sponzorům.
Také paní učitelky s dětmi si připravily
krátké vystoupení.

počtové opatření č.4/2017 - příjmová část
rozpočtu se zvyšuje o částku 137.000,- Kč
na 81.089.810,- Kč, výdajová část rozpočtu se zvyšuje o částku 2.878.906,- Kč
na 113.356.576,- Kč. Převaha výdajů nad
příjmy je ve výši 32.266.766,- Kč.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Rada města dle ZM schváleného „Statutu fondu rozvoje bydlení od 1. 1. 2007“
schválila časový harmonogram II. etapy
poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci obytných
budov na území města Bělá pod Bezdězem
v roce 2017 a složení komise dle předloženého návrhu.

Plynofikace ulice Lidová

Rada města rozhodla, že nejvhodnější
nabídkou na veřejnou zakázku „Plynofikace ul. Lidová, Bělá pod Bezdězem“, zadávanou dle směrnice města,
zahájeno dne 21. 3. 2017, je nabídka
uchazeče GASTREND spol. s.r.o.,
Mladá Boleslav, s nabídkovou cenou ve
výši 1.019.572,42 Kč bez DPH a s celkovou
dobou plnění 30 kalendářních dnů.

Společenská rubrika
GRATULACE
Dne 16. 7. oslaví své životní jubileum 70 let
náš tatínek Jan Ryba. Za celou rodinu mu přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Nechť
mu jeho zahrádka i nadále přináší radost
a potěšení.
Zároveň v těchto dnech oslaví naši rodiče Eva
a Jan Rybovi 50 let společného manželského života. Do dalších společných let jim přejeme především pevné zdraví, lásku, pohodu a vzájemnou toleranci.
Dcery Eva a Monika s rodinami

VZPOMÍNKY

Děkuji touto cestou všem, kteří se přišli podívat a užili si s námi pěkné odpoledne.
Děkuji také těm, kteří od samého počátku
tento projekt podpořili, a pomohli tak
dobré věci.
V neposlední řadě patří dík i zaměstnancům
kuchyně mateřské školy, ale také kuchyně základní školy a panu řediteli Mgr. Jiřímu Šímovi, kteří vyšli maximálně vstříc a kde jsme
mohli pro děti po celou dobu rekonstrukce
připravovat dětem obědy, protože probíhala
za plného provozu mateřské školy.
Teď už se těšíme, že naše paní kuchařky budou zase připravovat jídlo u nás. Přeji všem,
ať se jim v novém prostředí líbí a hlavně
dobře pracuje.
Mgr. Pavlína Šertlerová, ředitelka MŠ

Dne 7. 8. to bude třicet dva let, co
nás navždy opustil náš drahý tatínek
a manžel, Zdeněk Fiedler.
Stále vzpomínají dcera s rodinou
a manželka
Dne 10. 8. to budou již čtyři roky, co
nás navždy opustil manžel, tatínek
a dědeček, pan Antonín Voce. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami

PODĚKOVÁNÍ

Marie Drozdová ze srdce děkuje za pomoc
a velkou ochotu při vybavení nového bytu paní
starostce Jitce Tošovské a panu Ing. Pavlovi
Girglemu za velkou pomoc a trpělivost.
2

Oprava stropu na zámku

Rada města dle směrnice města rozhodla,
že nejvhodnější nabídkou na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zámek Bělá pod
Bezdězem – S křídlo, oprava stropu ve 2. np –
I. etapa statického zajištění“ je nabídka
firmy DURANGO s.r.o., Liberec, s nabídkovou cenou 1.640.008,21 Kč bez DPH.

Energetické úspory v ZŠ

Rada města schválila následující pořadí
nabídek na veřejnou zakázku „Snížení
energetické náročnosti ZŠ Tyršova 20,
Bělá pod Bezdězem“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Na 1.
místě společnost Stav-Agency s.r.o., nabídková cena 4.754.217,57,- Kč bez DPH,
na 2. místě EMH stavební CZ s.r.o., nabídková cena 4.856.602,83,- Kč bez DPH,
na 3. místě Vexta a.s., nabídková cena
4.961.582,00,- Kč bez DPH.
Bc. Zdeněk Krenický

Termín otevření Penny
Marketu se posouvá
Práce na dlouho očekávané stavbě prodejny Penny Market v Bělé pod Bezdězem
bohužel zkomplikoval přístup generálního dodavatele stavby. Termín otevření
prodejny, která by měla výrazně zkvalitnit
nákupní možnosti v Bělé pod Bezdězem,
se tak posouvá na druhou polovinu roku,
ačkoliv původní plány počítaly s otevřením už letos v létě.
„Máme zájem otevřít novou prodejnu
v Bělé co nejdříve, protože vnímáme, že je
v regionu vysoká poptávka po kvalitních
českých potravinách, na které se zaměřujeme,“ říká marketingová ředitelka Penny
Marketu Zlata Ulrichová. Spotřebitelé
podle ní zatím mohou využít prodejny
PENNY v blízkém okolí, tedy v Doksech
a nebo Mnichově.
O PENNY ČR
Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je jednou z největších světových obchodních společností.
Na český trh vstoupil Penny Market před
20 lety, tedy v roce 1997, a zaměřil se na
rozvoj nových prodejen regionech. Díky
tomu dnes provozuje 368 prodejen, což
je nejširší síť v ČR, a poskytuje práci více
než 5 500 zaměstnanců. Pravidelně slaví
úspěchy v programu Volba spotřebitelů
a svým zákazníkům nabízí věrnostní program PENNY karta. K tomu do 19. 7.
2017 nabízí zákazníkům kvalitní sklenice
(www.pennysklenice.cz) v rámci svého
věrnostního programu, a to až do vyprodání zásob.

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Shrnutí a vyhodnocení celoroční hry školní družiny s názvem SOVÍ ŠKOLA

Školní rok 2016-2017 skončil, a proto bychom ho chtěli v pár řádcích shrnout a povědět vám, čím jsme se celý rok zabývali.
V projektu „Soví škola – dětská univerzita“ jsme se pomocí časopisu Pastelka,
v rámci oslav sedmistého výročí narození
Karla IV., každý měsíc zabývali jeho živo-

tem a dobou. V cechu rukodělném jsme
si například vyrobili vlastní erby a třídní
mince. Za každý splněný úkol si děti
mohly vložit groš do své truhlice.
V rámci této tematiky jsme také podnikli
výlet do Muzea hlavního města Prahy, kde
jsme byli pomocí 3D projekce provedeni
Královskou cestou, zhlédli jsme zajímavé
představení a prohlédli si zmenšený model města. Následně jsme navštívili dům
U Zlatého prstenu, kde se nacházela dětská herna s boxy a domečky, kde si děti
mohly vyzkoušet jednotlivé činnosti spojené se středověkou každodenností, jako
je například stavba Karlova mostu, psaní
husím brkem nebo výroba dobových šatů.
Mimo tematiku Karla IV. jsme se také věnovali několika okruhům, díky kterým si
děti osvojily mnoho nových dovedností
a vědomostí v blocích, které zahrnovaly
témata jako lidské tělo, člověčina, profese,
finanční gramotnost, hry a hraní. Každý

celek jsme spojili se soutěží, protože jsme
usilovali o to, aby děti nové vědomosti přijímaly zajímavou formou a byla to pro ně
zábava.
Vyvrcholením celoroční hry byl výlet do
dětského zážitkového parku s názvem
Duhový park, kde jsme v rámci posledního bloku „Hry a hraní“ prověřili dětskou obratnost a fyzickou odolnost. Tento
výlet představoval pro děti také odměnu
za to, jak se aktivně a s nadšením podílely na tomto projektu. Celý den jsme si
užívali nepřeberného množství atrakcí:
skákací hrady, trampolíny, skluzavky, prolézačky, překážkové dráhy, lezecké stěny
apod. Moc jsme si to užili a za školní družinu vám přejeme sluncem zalité prázdniny a do nového školního roku spoustu
nových sil!
Za kolektiv Michaela Kverková,
vychovatelka ŠD

Prevence rizikového chování v naší škole: semináře Slánka, z. s., a Dny prevence
Jako každý školní rok, tak i letos jsme se
na naší škole věnovali prevenci rizikového
chování žáků. Stěžejními aktivitami byly
semináře, které pro nás připravila Slánka,
z. s., a dále pak dva Dny prevence.
V listopadu, lednu a v březnu k nám
do školy přijel lektor ze Slánka, z. s.,
který připravil semináře pro žáky 5. 9. r. V pátém ročníku to byly semináře
na téma Jsem originál a Kyber džungle,
v šestém ročníku Legální drogy a Puberťáci, v sedmém ročníku Mediální
chaos a Krása, v osmém ročníku Nelegální drogy a Sexualita a v devátém ročníku Rizika sexu a Extremismus. Žáci se
během seminářů aktivně zapojovali.

Cílem Dnů prevence je prakticky ukázat žákům aktivity, kterými se mohou
zabývat ve svých volných chvílích. Dovednosti, které si žáci osvojí, mohou pak
dále využít, a slouží tak jako prevence
rizikového chování. První Den prevence
proběhl na konci kalendářního roku –

22. 12. 2016. Tento den byl více
zaměřený na vlastní dovednosti.
Protože se tento Den uskutečnil
v předvánočním čase, žáci si vyrobili mnoho výrobků, kterými
mohli potěšit svoje rodiče jako
vánočním dárkem. Nechyběly
ani sportovní aktivity, proběhly
mezitřídní turnaje ve vybíjené.
Druhým takovým Dnem byl
Den prevence s Integrovaným
záchranným systémem. Akce se
uskutečnila na Vazačce v prostoru areálu firmy Atmos. Akci
pořádá již tradičně Policie ČR. Při této
akci se žáci nezapojovali tolik jako při
prvním Dnu, mohli si však některé činnosti vyzkoušet. Byly
to činnosti, které provádějí členové záchranných složek. Žáci
si tak například vyzkoušeli, jak
těžký je pes, když se zakousne do
cvičného rukávu, potápěli se do
připraveného bazénu ve skafandru, vyzkoušeli si trenažér, vzali
do ruky pistoli i obušek. Někteří
žáci byli nalíčení od pracovníků
ČČK a spolužáci museli odpovídat, jak by provedli první pomoc
a zranění ošetřili. Prohlédli si
také zbraně, které používají jednotlivé složky při zásazích. Pouze cesta
tam i zpět byla trochu nebezpečná, protože v té době zrovna probíhala uzávěra
hlavní silnice a doprava byla odkloněna
na silnici, po které jsme se přesunovali.
Ani počasí nám moc nepřálo, foukal
dost studený vítr a byla poměrně zima.
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Avšak i přes toto všechno, Den prevence
se dětem líbil a těší se na další.
Mgr. Květuše Vernerová
školní metodička prevence

DĚNÍ VE MĚSTĚ
To nejlepší z Londýna
Již podruhé pedagogové naší školy spolu
s cestovní kanceláří CK Royal zorganizovali poznávací zájezd do Londýna. Příprava
zájezdu začala již na podzim 2016. Přihlásilo se 39 žáků z 5. – 9. tříd. Na začátku
roku 2017 se konala informační schůzka,
kde zástupce cestovní kanceláře podrobně
informoval rodiče o celém zájezdu.
Děti byly nedočkavé, s blížícím se termínem zájezdu nemluvily téměř o ničem jiném.
Dne 15. 5. jsme odjeli autobusem přes Německo, Belgii, Francii až do Calais. Odtud
jsme se trajektem dostali do Doveru. Do
Londýna jsme dorazili ráno kolem osmé
hodiny. První den jsme strávili v centru
velkoměsta. Prohlédli jsme si moderní výstavbu obchodní části City, historické sídlo
anglických králů Tower, prošli jsme se po
mostě Tower Bridge i po břehu Temže
a odpoledne jsme se svezli lodí po řece do
Greenwich. Zde si snad každý udělal fotografii u nultého poledníku.
Žáci, stejně jako pedagogové, byli ubytováni v rodinách. Děti si tak mohly vyzkou-

šet své jazykové dovednosti a dozvědět se
něco o způsobu života lidí v Anglii. Každé
ráno si nadšeně vyprávěly své zážitky.
Navštívili jsme také městečko Cantebury.
Děti si nakoupily suvenýry, potěšily se pohledem na historickou katedrálu a prošly
malebnými úzkými uličkami. V Londýně

nás čekala další část programu – náměstí
Trafalgar, slavná hračkárna Hamley‘s, Buckinghamský palác. Odpoledne jsme shlédli
na Londýn z ptačí perspektivy díky London Eye. Tuto atrakci jsme si užili spolu
s 5D kinem.

Hurá do knihovny!
V průběhu měsíců května a června se postupně vydali žáci 6. – 9. ročníku do Městské knihovny Vladimíra Holana Bělé pod
Bezdězem. Paní knihovnice si pro mladé
čtenáře připravily kratší program, je-

Předposlední den zájezdu jsme jeli do
města Windsor. Zde jsme navštívili stejnojmenný hrad, letní sídlo anglické královny.
Někteří žáci litovali, že prohlídka nebyla
s výkladem, ale i přesto jsme byli okouzleni
nádhernými prostorami hradu.
Z Windsoru jsme jeli autobusem zvaným
double decker, typickým pro Anglii, do
zábavného parku Legoland. I přes nepřízeň počasí jsme si zábavu užili, svezli se na
atrakcích, prohlédli si miniatury významných světových staveb a jiné zajímavosti.
Do České republiky jsme se vrátili v pátek
19. 5. odpoledne.
V následujících dnech děti nadšeně vyprávěly svým spolužákům o zážitcích. Z jejich reakcí i zpětné vazby od rodičů bylo
zřejmé, že jsou všichni spokojeni. Děti si
ověřily, že se bez větších obtíží domluví anglicky.
Díky dobré organizaci, výborné práci cestovní kanceláře a skvělé průvodkyni Tereze Vidimské se zájezd do kousku Evropy
velmi vydařil.
Mgr. Lenka Hojková

Ve vodě nežijí jen vodníci

hož cílem bylo žákům připomenout, co
všechno jim tyto krásné, knihami provoněné prostory nabízejí. Šesťáci tak objevovali kouzlo dobrodružných dnešní době
tolik oblíbených fantasy knih, sedmáci si
vyzkoušeli způsob katalogizace orientace
knihovně, osmáci prozkoumávali taje naučné literatury encyklopedií naši nejstarší
žáci byli přivítáni již oddělení pro dospělé.
Všem zúčastněným se návštěva knihovny
líbila. Každému prošla rukama nejedna
kniha, někteří dokonce využili svou přítomnost knihovně vrácení následnému
vypůjčení literárních děl na prázdniny.
Mgr. Libuše Coufalová, Mgr. Zuzana Kleinová,
Mgr. Zdenka Poláková

Dne 9. 6. uspořádal ČRS MO Bělá pod
Bezdězem v rámci projektu Středočeského územního svazu „Ve vodě nežijí jen
vodníci“ pro děti z 2. tříd Rybářský den.
Po příchodu k rybníku Slon se děti nejprve dozvěděly o živočiších žijících v rybníku, o způsobu jejich lovu a byly seznámeny s pravidly chování u vody.
Potom byly rozděleny do čtyř skupin, ve
kterých obcházely jednotlivá stanoviště.
Lovily s bičem plotice a cejny, házely na cíl
rybářským prutem, lovily kapry a projížděly se v loďce na rybníku. Nechyběla ani
svačinka od rybářů, dobrý vuřtík s chlebem a pití.

Letní tábory školní družiny
Tábory školní družiny mají dlouholetou tradici. Tento rok se můžeme těšit již
na 25. v pořadí.
Letní tábory jsou mezi dětmi velmi oblíbené, některým rodičům také pomáhají
řešit situaci, kdy o prázdninách nemají své
děti komu svěřit. Proto není divu, že téměř
všechna místa jsou obsazená ještě před samotným vypsáním termínu.
Co se týká samotné tradice těchto táborů,
od svého počátku prošly četnými změnami.
Na prvních táborech jsme si totiž sami vařili a ve většině případů jsme spali na žíněnkách v prostorech základních a mateřských
škol. Postupem času se přešlo k ubytování v penzionech, kde je o stravu postaráno. Výhodou těchto táborů je fakt, že se
jich děti účastní v dobře známém kolektivu
svých kamarádů a nemusí si zvykat na cizí
děti a vedoucí. Naopak se děti učí pracovat
v týmu a naslouchat jeden druhému.
Co se týká destinací, jež navštěvujeme, jsou

to vždy ta nejhezčí místa České republiky,
která osobně vybíráme. Kontrolujeme splnění všech bezpečnostních a hygienických
norem, abychom se ujistili, že děti budou
v bezpečí a budou se cítit příjemně. Na táborech pořádáme spoustu soutěží a podnikáme zajímavé výlety. Na žádném táboře
nechybějí ani maskoti, jako jsou například
šmoulové, dinosauři nebo myšáci.
Ani tento rok tomu nebude jinak. Společně
se vydáme do kouzelného prostředí Orlických hor, kde se ubytujeme v penzionu
Pastviny. Předběžně plánujeme výlety do
Dolní Moravy, na místní koupaliště Žamberk, na projekci filmu Šmoulové, na prohlídku hráze či Zemské brány.
Doufáme, že se nám letošní tábor vydaří
stejně dobře jako roky předešlé a tato tradice bude dalších mnoho let pokračovat.
Za kolektiv Michaela Kverková,
vychovatelka ŠD
4

Na závěr byly děti přezkoušeny z toho,
co si ze dne pamatovaly, a jako odměnu
za svou práci dostaly vodnický diplom,
drobné upomínkové předměty a sladkosti.
Děkujeme místním rybářům za poučné
a příjemně prožité dopoledne, které se
nám všem líbilo.
Mgr. Hana Šandová

Z MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
„HOME“ – 1. místo v literární soutěži
„HOME“, to je název povídky, která
nadchla porotce literární soutěže „Všude
dobře, doma nejlíp“, a získala tak 1. místo
v kategorii 2. stupeň základní školy a víceletých gymnázií. Jejím autorem je žák
9. ročníku ZŠ v Bělé pod Bezdězem Samuel Bažo. Fiktivní příběh nás přenáší do
budoucnosti na vesmírnou loď a nastiňuje
nám možný neblahý osud lidstva v dů-

sledku zničení naší planety Země 3. světovou válkou.
Literární soutěž, do které se celkem zapojilo 7 žáků z 8. a 9. ročníku, vyhlásil mikroregion Podralsko spolu s Městskou knihovnou Jablonné v Podještědí a ZŠ a ZUŠ
Jablonné v Podještědí.
Mgr. Libuše Coufalová

Zprávičky z naší školičky
Měsíc červen je u nás každoročně pestrý.
Začíná oslavou Dne dětí, následuje výlet,
tentokrát do Prahy do planetária a Mořského světa. Poté nás čekala vydařená zahradní party s rodiči, kde jsme strávili
společně pěkné odpoledne plné písniček,
básniček, soutěží a také diskotéka i opékání
buřtíků.

„HOME“
Léta Páně 2050. Už jsem 20 let se svou
rodinou v mezinárodní vesmírné lodi
„HOME“. Je nás tady asi něco málo přes
10 tisíc. Z každého národa dvě rodiny, aby
se prý vše zachovalo. I zvířata tu jsou. Žijeme zde všichni společně a čekáme, co
bude dál.
Žijeme tu od té doby, co se to stalo. Bylo
to tak rychlé! Řekli nám: „Pojďte! Musíte s námi!“ My jsme šli. Co taky dělat?
Bylo to pro nás jako osvobození. Vždyť
už týden trval ten hrozný teror. Někdy si
ale říkám, že by bylo lepší, kdybych byl
mrtev, než abych byl navždy uvězněn na
vesmírné lodi.
Ten teror se jmenoval: 3. SVĚTOVÁ
VÁLKA. Ano, válka nás vyhnala z našeho
domova. Válka zničila všechno krásné. Co
vše potřebuje člověk ke svému uspokojení,
aby nekopal kolem sebe? Ptám se, co? Nechápu! Den za dnem si kladu otázku, proč
mezi sebou lidé bojují? Vždyť kdyby se
spojili, jsou nepřemožitelní. Asi je to osud.
Osud, který zničil domov lidí, zvířat, rostlin, nerostů, živlů… a také je samotné. Je
nepochopitelné, že vše, co vznikalo po miliardy let, zaniklo během jednoho dne.
Ten osudný den, který byl pro život na
Zemi posledním, se jmenoval ŠTĚDRÝ
DEN. Ano, stalo se to v den, kdy jsou
všechny dětské tvářičky nedočkavé, kdy se
i špatní lidé stanou na malou chvilku hodnými. V ten pozdní večerní čas, kdy si pro
nás přišli, jsme byli já, moje manželka, mé
dvě děti a také moje maminka s mou babičkou u štědrovečerní večeře. Najednou,

během vzpomínání na to, jaké to bylo,
když nebyla válka, jsme uslyšeli, jak někdo klepe na dveře a říká: „Otevřete, v zájmu vaší bezpečnosti, tady mezinárodní
policie!“ Šel jsem zjistit, co se vlastně za
dveřmi děje.
Byl to šok, když mi jako hlavě rodiny
oznámili, že musíme jít s nimi. Ale pouze
já, manželka a naše děti! Babička s maminkou prý musí zůstat na Zemi. Pro
ně už místo nezbylo. Měl jsem je nadevše rád, miloval jsem je! Co jsem měl ale
dělat?
Dodnes si říkám, že jsem měl asi zůstat
já, a ochránit tak místo sebe svou mamku
s babičkou. Nemohl jsem tomu snad nějak zabránit a ovlivnit lidi, kteří jsou za ty
hrůzy zodpovědní?
Stýská se mi po domově i po lidech, které
jsme ztratili, a proto doufám, že tento text,
který píšu, bude
brán jako varování. CHRAŇTE
SVŮJ DOMOV
A VŠE V NĚM!
BUĎTE NA NĚJ
HRDÍ, AŤ JE JAKÝKOLIV! NENECHTE SI HO
ZNIČIT A POSTAVTE
SE
VŽDY ZA NĚJ!
… My jsme zklamali. Nám se to
nepovedlo!
Samuel Bažo, IX. A

Díky aktivní spolupráci s našimi rodiči
vzniklo několik pěkných akcí. Například
dne 6. 6. u nás v MŠ proběhla v rámci týdenního tématu „Všechny děti světa“ přednáška s prezentací fotografií „Jak žijí nepálské děti“. O nevšední zážitky z cestování po
Nepálu se s námi podělila paní Helena Šádková, babička naší Sáry Hlubučkové, které
bychom touto cestou chtěli moc poděkovat. Z fotografií a vyprávění jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o přírodě, způsobu
života místních lidí, o nepálské kuchyni,
strastech cestování a úrovni vzdělávání.
Děti si mohly prohlédnout fotografie a suvenýry z Nepálu, vyzkoušet tibetskou zpívající misku a nakonec se naučily nepálský
pozdrav „namaste“.
Poutavé vyprávění se nám velice líbilo. Dětem utkvělo v paměti, že ne všude se mají
děti tak dobře jako u nás, že nepálské děti
nemají téměř nic, a o to více bychom si
měli vážit toho, co tu máme my.
Velmi děkujeme všem rodičům, kteří se
podílejí na spolupráci s naší školičkou,
a všem našim příznivcům přejeme krásné
prázdniny a dovolenou.
Vaše Lištičky a paní učitelky z MŠ Pražská

Broučkova školička v mateřské škole
Jako již roky předešlé, tak i letos měly děti
mladší tří let možnost seznámit se s prostředím a životem v MŠ dříve, než do
školky nastoupí.
V MŠ ve Velenského ulici navštěvují děti
„Broučkovu školičku“ společně se svými
rodiči, a tak se nenásilnou formou seznamují s novým prostředím, novými lidmi
i kamarády a připravují se tak na důležitý
krok ve svém životě, v životě bez maminky.
Snažíme se děti postupně zapojovat do
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různých aktivit, jako jsou říkanky s pohybem, písničky, tvoření i spontánní činnosti. Pokud počasí dovolí, seznamují se
děti i s prostředím školní zahrady.
Jsme rády, že i v letošním školním roce se
dětem i rodičům v „Broučkově školičce“
líbilo a že ji navštěvují rádi. Obzvlášť pak
máme radost z toho, že můžeme dětem,
jak doufáme, ulehčit vstup do MŠ.
Zuzka a Dana z Broučkovy školičky

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
INFORMAČNÍ CENTRUM s expozicemi
NA ZÁMKU
První části expozice Romantická archeologie Bělska
si prohlédli Běláci z celých Čech a Moravy

Všechno vyšlo podle plánu a v sobotu
10. 6. v 16 hod. jsme ve sklepeních IC
s expozicemi na bělském zámku slavnostní vernisáží a doprovodným programem skupiny historického šermu
Einherjar otevřeli první část expozice
Romantická archeologie Bělska.
Díky 5. ročníku akce „Není Bělá jako
Bělá“ (setkání zástupců obcí s názvem
Bělá) Běláci takřka z celých Čech a Moravy sestoupili po několika pískovcových stupních k samotným kořenům
vědního oboru, který se nazývá archeologie. S paterem Krolmusem, rodákem z nedalekých Březovic, vlastencem,
knězem, archeologem a národopiscem
– folkloristou vstoupili do posledního
božiště Černoboha s runami na Skalsku
v kraji Boleslavském v Čechách.

A nejen sem. Přilákala je i památná hora
Bezděz, která postupně vydává tajemství ze své minulosti. Romantická archeologie Bělska právě začala. Expozice vytvořená podle libreta archeologa PhDr.
Jiřího Waldhausera, CSc., postupně
zaplňuje opravená gotická sklepení jihozápadního křídla zámku v Bělé pod
Bezdězem. Díky pochopení představitelů Města Bělá pod Bezdězem se daří
získat finanční prostředky na uskutečnění vize. Vize představit Bělsko nejen
jako domov náš, ale i jako domov našich
dávných předků.
Návštěvníci bělského zámku si expozici
mohou prohlédnout každý den v rámci
malého prohlídkového okruhu za pouhých 20 Kč, senioři a děti za polovic.
Josef Müller

Galerie Česká brána
Vás srdečně zve na zahájení výstavy:

Tomáš Hřivnáč
grafika, malba

Vernisáž se uskuteční v pátek
28. 7. v 17 hod.
Výstava potrvá do 31. 8.
Galerie je otevřena: červenec a srpen
út-so 13-17 hod.

„ZA DNE JIM BYLA ZÁŠTITOU,
NOC PROZÁŘILA HVĚZDAMI“

VE VÝSTAVNÍM SÁLE MKZ PŘIPRAVUJEME
BĚLSKÉ HŘBITOVY
V letošním roce je tomu 100 let od otevření „nového“ bělského obecního hřbitova. Úřední termín byl stanoven, jak
nám oznamuje přípis Patronátního
úřadu hraběte Waldsteina pro patronátní okres Bělá u Bezděze, Doksy v Čechách, ze dne
23. června 1917,
adresovaný
Městskému
úřadu v Bělé
u Bezděze, uloženého v SOkA
Mladá Boleslav,
fond AM Bělá
pod Bezdězem,
ič. 1035/VII 6/3,
kt. 129, na 1.
července 1917,
současně s uzavřením dosa- Stavba kaple na novém
vadního kostel- hřbitově, pohlednice ze
ního hřbitova sbírek Vladimíra Šulce.
k pohřbívání.
K samotné slavnosti vysvěcení a otevření
„nového hřbitova“ došlo, podle Zápisu ze
schůze bělské městské rady z 25. července
1917, z knihy Zápisy ze schůzí městské

rady 1914 – 1919, uložené v SOkA Mladá
Boleslav, fond AM Bělá pod Bezdězem,
ič. 61. Kt. 35, v neděli 28. července 1917
s tímto programem: Po ranní mši, tedy po
deváté hodině dopoledne sestaví se průvod na nový hřbitov, kdež místní pan vikář
vykoná nejprve obřady svěcení hřbitovní
kaple z pravé (západní) strany hřbitova, na
níž se začne nejprve pohřbívati, načež učiní
příslušné proslovy k účastníkům p. vikář
a p. starosta města. Po té sloužena bude
v kapli prvá mše za pochovaného v tamní
hrobce, syna p. architekta Krejbicha, čímž
slavnost bude ukončena.
Více informací přinese výstava Bělské hřbitovy, která bude zahájena vernisáží 2. 9.
v 15 hod. ve Výstavním sále budovy Městských kulturních zařízení na Masarykově
náměstí v Bělé pod Bezdězem. Tato výstava
potrvá do 26. 10. a vznikla ve spolupráci
s Městem Bělá pod Bezdězem, Ústavem
archeologické památkové péče středních
Čech, Českou provincií Řádu sv. Augustina a Římskokatolickou farností Bělá pod
Bezdězem.
Josef Müller
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Letošní Noc kostelů, která se uskutečnila
po celé České republice dne 9. 6., začala
v našem městě netradičně v zámecké kapli
sv. Josefa mší svatou od 17 hod. Sloužil ji
bělský farář P. Kamil Škoda.
Poté v muzeu pohovořil Daniel Horáček
o životě netopýrů, neboť právě tito tvorové
žijí ve více než hojném počtu v kostelní věži
ve farním chrámu Povýšení sv. Kříže. Tam
se všichni účastníci Noci kostelů přesunuli
až na závěr akce, aby mohli s příchodem
tmy sledovat let těchto nočních savců.
Ovšem hned po přednášce a po krátkém
občerstvení se konal autorský recitál Vojtěcha Krále, kterému tleskala zaplněná zámecká kaple.
Nato se účastníci vydali do klášterního kostela sv. Václava, kde nádherné romantické
varhany rozezněl sám pan farář. Následovalo pásmo k poctě sv. Vojtěcha a všichni
se aspoň v duchu přenesli do dávných dob.
Bělská farní schola zazpívala několik písní
věnovaných tomuto světci a jáhen Luděk
Téra přednesl text o Vojtěchově životě.
Noc kostelů skončila ve farním kostele Povýšení sv. Kříže. Ještě před sledováním netopýrů zahráli pár světoznámých skladeb
žáci základní školy umění v Mladé Boleslavi – na housle Kristýna Bufáková, na
varhany David Coufal.
Děkujeme panu faráři K. Škodovi za organizaci letošní Noci kostelů, všem účastníkům i těm, kdo připravili výborné občerstvení, a těšíme se na další ročník.
Mgr. Monika Kolářová Kipeťová

výstava otevrena:

po – ct od 9.00 do 11.30 a od 12.00 do 16.00 hod.
a behem letních promenádních koncertu
19.30 do 21.00

1. 7. - 30. 8. 2017

ze soukromých sbírek

LOKOMOTIVY

Ž e l e z n i c e

Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace vás zvou na výstavu
do VÝSTAVNÍHO SÁLU MKZ, Masarykovo nám. 140

Masarykovo náměstí
tel. 326 701 216
e-mail: kass@mkzbela.cz
IC na zámku
tel. 313 034 288

MKZ Bělá p. B.

Více na www.mkzbela.cz

DĚTSKÁ MANUFAKTURA
PROHLÍDKOVÉ OKRUHY

CELÉ PRÁZDNINY

na zámku v Bělé

Info centrum

První šicí stroj v Čechách, jak jinak než značky Singer, byl v Praze k vidění před
155 lety v domě pana Vojty Náprstka na Betlémském plácku. Přivezl jej své
manželce v roce 1862 z Londýna. Zájem o šicí stroje byl v Čechách takový, že si
ﬁrma Singer po sedmi letech zřídila v Praze prodejnu.

VERNISÁŽ - NEDĚLE 7.5. v 15.00 hodin

7. 5. - 1. 10. 2017

Šicí stroje

Info centrum
na zámku v Bělé

Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem
a Jan Mi�enhuber si Vás dovolují pozvat na výstavu

VÝSTAVY

Akce pro děti i rodiče
Zábavné odpoledne v parku na Masarykově náměstí, kdy si užijete poslední dny prázdnin a zároveň se nenásilně připravíte na další školní rok.
Vstupné ZDARMA

SOBOTA 2. září od 14.00 - do 17.00 - Loučení s prázdninami

✂
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NEPRODEJNÉ

Celodenní akce - park, Masarykovo náměstí
Středověký jarmark v parku na náměstí se opět blíží. Navštíví
nás Karel IV. se svým dvorem, uvidíte šermířské souboje, budete si moci zahrát rytířské hry, poslouchat středověkou hudbu letos v podání skupiny DuroNux, nebudou chybět řemeslné ani prodejní stánky a navíc se budete moci v zadní části
parku svézt na živém koni ze společnosti H + H stáje Kateřina.

SOBOTA 15. července od 10.00 - 17.00
Středověký jarmark

foto: agentura PPNA

Promenádní koncert - park, Masarykovo náměstí
Další letošní novinkou je kapela, kterou vede Wendy Pekar, český profesionální hudebník žijící
v Německu. Uslyšíte žánry swing, blues a jazz.
Vstupné ZDARMA

PÁTEK 14. července od 19.30 - Wendy´s band (swing, blues, jazz)

Promenádní koncert - park, Masarykovo náměstí
V loňském roce se nám odmlčela místní kapela pod vedením Romana Hrdiny. Po malé reorganizaci
ji máme zpět, takže milovníci country můžou přijít posoudit, jak se změna vyplatila.
Vstupné ZDARMA

PÁTEK 7. července od 19.30 - Old country band (Country)

Promenádní koncert - park, Masarykovo náměstí
Letošní promenádní koncerty zahajuje pro nás zatím neznámá skupina z Jablonce nad Nisou a okolí. Kapelník Mirek Šlambora hraje zároveň na mandolínu. Dále uslyšíte souhru kytary, houslí, basy,
banja a samozřejmě vše doprovází kapela zpěvem.
Vstupné ZDARMA

PÁTEK 30. června od 19.30 - Na moll (bluegrass)

Je tu doba dovolených a prázdnin, doba vlahých podvečerů a rozehřátých dní. Čas, kdy opouštíme
pohodlí domovů a podléháme puzení vykročit ven, lehnout si jen tak do trávy a počítat beránky plující modrou oblohou. Svou náruč otevřou lesy, plné lesních plodů a turistů. Hrady, zámky
a zříceniny zatají dech, aby vydržely nápor návštěvníků, kteří ztékají jejich hradby a tajemství.
Nejedna zahrádka zavoní čerstvě posečenou travou a večerním grilováním. A Městská kulturní
zařízení Bělá pod Bezdězem opět připravila letní setkávání s koncerty a divadly pod širým nebem.
Kam tedy za kulturou? Čtěte dál a dozvíte se všechno. Krásné léto!
-mat-

KAM V LÉTĚ ZA KULTUROU

Vydávají Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace
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PÁTEK 21. července od 19.30 - Putna (country, bluegrass)

Vstupné 30 Kč

Promenádní koncert - park, Masarykovo náměstí
Jako každý rok jeden pátek v parku na Masarykově náměstí obsadí kapela Putna. Příjemný večer
s pohodovou nejen country muzikou, prostě plná putna pohody.
Vstupné ZDARMA

SOBOTA 22. července od 18.00 - Ošklivé kačátko

Pohádka - zámecké nádvoří
Bylo, nebylo, jedno malé káčátko, které mělo maminku a spoustu sourozenců, ale vůbec se jim nepodobalo. Klasická loutková pohádka plná
písniček, humoru a nečekaných zvratů, pojednává o tom, že není vždy
úplně lehké někam patřit. Pohádku na motivy H. Ch. Andersena zahraje pražské divadlo Kaká.

PÁTEK 28. července od 19.30 - Mezi náma (folk)

Promenádní koncert - park, Masarykovo náměstí
Kytara, ukulele, kontrabas, perkuse, flétna, harmonika, africký buben a cajon. Netradiční nástroje
a autorská hudba.
Vstupné ZDARMA

SOBOTA 29. července od 21.00 - Noc na Karlštejně aneb Na hradě je ženská
zámecké nádvoří
Původní veselohra Jaroslava Vrchlického měla premiéru v Národním divadle v roce 1884. Romanticky zidealizovaná a úsměvná
historka ze života Otce vlasti Karla IV. se stala nesmrtelnou díky
filmovému zpracování režiséra Zdeňka Podskalského. Pódium
na nádvoří zámku zaplní nejen svým zpěvem Divadýlko na dlani
a jejich hosté, kteří k nám přivezou známý příběh o Karlu IV. a zákazu vstupu ženám na hrad Karlštejn.
Předprodej vstupenek probíhá v Informačním centru
na zámku i v knihovně.
100 Kč (předprodej), 120 Kč (před začátkem akce)

Vstupné ZDARMA

PÁTEK 4. srpna od 19.30 - Old Stars Mladá Boleslav (jazz, swing)
Promenádní koncert - park, Masarykovo náměstí
Jazzmani z mladoboleslavské skupiny dokazují, že nám stále mají co zahrát.

Infocentrum na zámku s expozicemi a městská zámecká expozice
ČERVENEC - SRPEN
OTEVŘENO DENNĚ 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

SOBOTA 5. srpna od 19.00 - Ať žijí strašidla

Pohádkový muzikál - zámecké nádvoří
Vysoko nad jedním strašidelným údolím, na jednom strašidelném vršku se tyčí ten nejpodivnější dům, jaký si jen
dovedete představit! Všichni mu říkají „Strašidelný zámek“.
Povídá se, že na zámku bydlí strašidla a vyděsí každého, kdo
by rušil jejich klid. Jednoho dne se do zámku před bouřkou
schová Hermínka, které zemřeli oba rodiče, a zůstala tak
na světě sama. Nikde u lidí kolem sebe nenašla pomocnou
ruku, a tak se sama vydá do světa hledat své štěstí. Setkání
se strašidly jí přinese do života radost, domov a naději. Netuší, že chamtivý starosta se chystá strašidelný zámek zbourat a vyhnat jejich obyvatele… Rodinný pohádkový muzikál
v podání souboru Metropolitního divadla Praha.
Předprodej vstupenek probíhá v Informačním
centru na zámku i v knihovně.
100 Kč (předprodej), 120 Kč (před začátkem akce)

PÁTEK 11. srpna od 19.30 - Janovec jazz band (jazz)

Promenádní koncert - park, Masarykovo náměstí
Janovec Jazz Band za uplynulé sezony hrál často v Mnichově Hradišti, Turnově, Semilech, Jablonci
nad Nisou a letos své působiště rozšíří o Bělou pod Bezdězem. Usiluje o vlastní interpretační přístup k tradičním skladbám s důrazem na improvizaci a originální aranžmá.
Vstupné ZDARMA

PÁTEK 25. srpna od 19.30 - Joker beat (beat-rock)

Promenádní koncert - park, Masarykovo náměstí
Poslední srpnový koncert vás provede žánrem beat-rock.

SOBOTA 26. srpna od 20.30 - hradozámecká noc

zámek a zámecké nádvoří
Poslední srpnovou sobotu vás zveme na hradozámeckou noc do bělského
zámku. Večerní komentované prohlídky zámku, které začnou ve 21 a ve 22
hod., budou doplněny scénkami z řad herců Divadýlka na dlani. Program
bude upřesněn na www.mkzbela.cz nebo na plakátech na vývěsních místech.
Vstupné na prohlídku zámku: 50 Kč,
možnost rezervace vstupenek na www.mkzbela.cz

Vstupné ZDARMA

Promenádní koncert - park, Masarykovo náměstí
Jazzová skupina složená z vynikajících hudebníků k nám letos přizvala jako hostující zpěvačku
Evu Emingerovou, bývalou volejbalovou reprezentantku, dnes jazzovou zpěvačku, která má za
sebou již šest vlastních sólových alb.
Vstupné ZDARMA

PÁTEK 18. srpna od 19.30 - Kapela strýce Michaela a Eva Emingerová
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Muzeum Podbezdězí v červenci a srpnu
Muzeum Podbezdězí je v červenci a srpnu
otevřeno denně mimo pondělí, v době
od 9 do 17 hodin.
AUGUSTINIÁNI V PODBEZDĚZÍ
Augustiniánský klášter, 1. 7. - 30. 8., otevřeno
každou středu a sobotu od 13 do 16 hod.
Vernisáž 3. 7. od 17 hod.
Výstava v prostorách kláštera augustiniánů v Bělé pod Bezdězem, věnovaná
jeho historii a nejnovějším poznatkům
z archeologického výzkumu kláštera.
Tento záchranný výzkum nám na vernisáži představí Mgr. Jarmila Švédová z ÚAPP
Středních Čech.
„… TÁHLÝ NÁPĚV TESKNĚ ZNÍ…“
9. 7. 2017 od 18 hod., vstupné 100 Kč
Tradiční letní koncert Radka Tomáška.
Na kytaru i zpěvem
Radka doprovodí
jeho syn Radek (Rae)
Tomášek, člen kapely
Support Lesbiens, kde hraje na bicí.
UŽITÉ UMĚNÍ 60. LET 20. STOLETÍ –
PORCELÁN A KAMENINA
11. 7. – 3. 9.
Vernisáž 11. 7. od 17 hod.
Koncem 50. a v 60. letech
20. st. dosahovali českoslovenští designéři nejvyšších ocenění. Patřil
k nim také Jaroslav Ježek
- přední tvůrce figurálního a užitného porcelánu, který vytvořil více
než stovku návrhů drobné
plastiky. Mnoho těchto figurek, mimo jiné
např. plastiku Volavky, jež slavila úspěch
v Miláně v r. 1960, naleznete na výstavě
soukromé sbírky Akad. arch. Milana Hubeňáka.
ČAJE O PÁTÉ: KAŽDODENNOST
60. LET 20. STOLETÍ, DNY VŠEDNÍ
I SVÁTEČNÍ
13. 7. od 17 hod., vstupné 20 Kč
Na besedním setkání s Petrou Chocholoušovou u příležitosti výstavy „Uvolněná
šedesátá“ se tentokrát dozvíme o dnech
všedních i svátečních před 50 lety.
TRADIČNÍ VĚJÍŘE ASIJSKÉHO KONTINENTU
9. 8. – 29. 10.
Výstava vějířů, vyskytujících se na asijském
kontinentu od konce 19. až po 21. století,
reprezentuje nejtradičnější výrobní technologie, materiály i náměty používané v Číně,
Japonsku, Indii, Indonésii a Srí Lance. Vějíře ze sbírky Západočeského muzea v Plzni
jsou představeny veřejnosti poprvé. Vzhle-

dem k citlivosti použitých materiálu je tato
výstava ojedinělou a krátkodobou možností pro návštěvníky zhlédnout vějířovou
tvorbu z uvedených zemí.
OLD COUNTRY BAND
19. 8. od 18 hod., vstupné 70 Kč
Country a folkový večer oblíbené bělské
kapely Old Country Band.
90 LET ODDÍLU HÁZENÉ V BĚLÉ POD
BEZDĚZEM
8. 6. – 9. 7.
Výstava u příležitosti oslav 90. výročí založení oddílu házené v Bělé je především
připomínkou osobností bělské házené. Návštěvníci mohou zhlédnout řadu fotografií,
medailí, pohárů a dalších artefaktů.
VÁLEČNÉ DĚTSTVÍ
18. 5. – 29. 10.
Jak za 1. světové války prožívaly toto období
děti, připomene drobná kapitola doplňující
dlouhodobou výstavu „1. světová válka“.
HISTORICKÉ MOTOCYKLY
20. 4. – 29. 10.
Muzeum
Podbezdězí
připravilo
lahůdku pro
milovníky
historických
motocyklů
československé poválečné výroby ze sbírky Pavla
Dlaska. K vidění 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. - 6. 8.
Výstava představuje návštěvníkům
výběr vějířů francouzské, rakouské
i české provenience
ze sbírek Západočeského muzea v Plzni od období baroka
až po 50. léta 20. století.
„Uvolněná šedesátá“
21. 4. – 29. 10.
Výstavou „Uvolněná šedesátá…“
vás chceme přesunout v čase do 60.
let 20. století v bývalém Československu a nahlédnout můžete i do dění v tehdejší Bělé pod
Bezdězem.
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1. světová válka
21. 4. – 29. 10.
Dlouhodobá výstava věnovaná
100. výročí 1. světové války.
Bezděz, mariánské poutní
místo
Muzeum Podbezdězí připravilo ve spolupráci s obcí
Bezděz výstavu
připomínající
bohatou poutní
tradici Bezdězu.
Výstavu můžete
navštívit v prostorách infocentra Bezděz až do
poloviny srpna
2017.
Mše svatá v zámecké kapli
sv. Josefa
Pátek 14. 7. od 18 hod.
Mše svatá v kostele sv. Václava v klášteru Augustiniánů
v Bělé pod Bezdězem
Pátek 28. 7. a 25. 8. od 18 hod.
Kontakt:
Muzeum Podbezdězí, pobočka Muzea
Mladoboleslavska, Zámek 1 (1. patro),
Bělá p. B. tel.: 326 701 618
www.muzeumbela.cz
muzeumbela@gmail.com

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Bowlingový turnaj
čtyřčlenných týmů
V sobotu 10. 6. se odehrál další bowlingový turnaj týmů. I přes pěkné počasí si
přišlo zahrát 13 hráčů a hráček. Názorně
se ukázalo, že méně je někdy více, a ti, co
přišli, rozhodně nelitovali. Atmosféra byla
pohodová a průběh hry zajímavý.
Každé družstvo mohlo nastoupit maximálně se čtyřmi hráči, ovšem počítány
byly jen tři nejlepší výsledky. Po 2 odehraných hrách klasickým způsobem, byly
týmy seřazeny dle jejich náhozu. Semifinále, které se hrálo na dvě hry, se zúčastnili všichni. Do finálního kola postoupili
jen vítězové předchozích kol. Poražení semifinalisté sehráli boj o třetí místo. A boj
to byl napínavý. Výkony hráčů byly každou hru lepší a lepší.
Nakonec zlato vybojovalo družstvo v obsazení Jaroslav Verner, Emil Zimmermann, Jakub Tošovský a Stanislav Adam.
Stříbrnou medaili si odnesli Jiří Dittrich,
Petr Femiak a Jiří Hodovanec. A na třetím
místě se umístily Alena Holubová, Hana
Chumlenová a Hana Štáfková.
Těšíme se na další podzimní turnaj.
Jarmila Dittrichová

Bělský sedmiboj III
Dne 27. 5. proběhly v rámci Bělského
sedmiboje turnaje dva. A to v kuličkách
a nohejbalu. Počasí se vyvedlo nad očekávání skvěle a nic nebránilo tomu, aby si to
všichni skvěle užili.
O přípravu se skvěle postaraly týmy Březinky (nohejbal) a Sahary (kuličky). Kdo
si zkusil cvrnkat kuličky na trávě, ví nejlépe, že to není vůbec žádná sranda. O to
více záleží na úpravě terénu a ta se podařila. A že je v horku žízeň a je třeba dodržovat pitný režim, je všeobecně známo.
To, že nikdo nezkolaboval na nedostatek
tekutin, je zase zásluha týmu Březinky.
Všem ostatním pak patří dík za férové bojování a za (jako obvykle) skvělou atmosféru.
V kuličkách vyhrál tým Sahary před
Bezdědicemi a Pohotovostní osadou.
V nohejbalu pak kralovala Pohotovostní
osada před týmy Březinky a „Měšťáků“.
Celkem je stav po čtyřech disciplínách následovný:
1. Sahara
- 19 bodů
2. Březinka
- 17 bodů
3. „Měšťáci“
- 13 bodů
4. - 5. Pohotovostní osada
- 12 bodů

4. - 5. Bezdědice
6. Výsluní

- 12 bodů
- 10 bodů

Zatím není vůbec nic rozhodnuto, protože bodově jsme teprve v půlce sedmiboje (Bělská regata je bodově dvojnásobná). Takže je na co se těšit.
A závěrem chci připomenout Bělskou regatu netradičních plavidel (29. 7. na bělském koupališti) a Bezdědický krpál (23.
9. v Bezdědicích). Oba tyto závody jsou
otevřeny široké veřejnosti. A na obou akcích bude doprovodný program - hudební
i soutěžní nejen pro děti a jejich rodiče,
ale pro všechny mladé do sta let.
Milan Lomoz

Členové Svornosti na jaře a na začátku léta zažili i uspořádali spoustu akcí.
Vedoucí se sešli, aby
připravili tábor, který
se uskuteční prvních
14 dní v červenci v Libíči u Českého
Dubu, dále proběhla brigáda za účasti
rodičů, abychom měli dost dřeva na
zimu. Všem pracantům patří náš dík!
Skauti a skautky se v květnu zapojili do
celostátní junácké akce s názvem Skautský dobrý skutek a dne 8. 5. uspořádali
herní odpoledne pro všechny děti. Pomohli jim i mladší sestřičky a bráškové
z řad světlušek a vlčat Přestože počasí
bylo více než nepříznivé (foukal silný

vítr a krápalo), zúčastnilo se akce několik desítek převážně mladších dětí
i s rodiči. Mohli si zahrát kuličky, deskové hry, zkusit chůzi na chůdách, vyrobit si záložku do knížky, případně spočítat krabici víček či se trefit tenisákem
do kotlíku.
V květnu se také v našem městě uskutečnila junácká svatba. V kostele Povýšení
sv. Kříže se sešli malí i velcí členové Svornosti, kteří byli právě v Bělé, všichni ve
skautském kroji, s junáckými vlajkami
v rukou, a utvořili slavnostní špalír. Nevěsta, ženich i svědek nevěsty jsou totiž

dlouholetými aktivními skauty.
Světlušky (dívky 6-11 let) měly na začátku června výpravu s přespáním v klubovně pod vedením Arpinky a Renči.
Všichni se pak rozloučili s junáckým
rokem 2016-2017 a těší se na tábor.
Na závěr chci poděkovat Městu Bělá
pod Bezdězem, firmě Jaroslav Cankař
a syn ATMOS i všem dalším příznivcům
za dlouholetou podporu a spolupráci.
Zároveň všem přejeme krásné léto
a hodně odpočinku.
Jerry

Nejen děti závodily na kolech
Uteklo to jako voda a letošní ročník Dětského poháru, který tradičně pořádá Spolek amatérských cyklistů Bělá p. B. (SAC)
v areálu místní ZŠ, je již minulostí.
Pohár byl složen ze čtyř závodů v časovém
rozmezí od poloviny dubna do poloviny
června. Celkem se jich zúčastnilo 81 dětí:
nejmladším byly teprve dva roky a nejstarším patnáct let. Z celkových čtyř závodů se
počítaly tři nejlepší výsledky. Startovné se
na těchto závodech neplatilo, uskutečnily
se za podpory Města Bělá pod Bezdězem
a firmy ATMOS pana J. Cankaře. Trať jednotlivých závodů byla různorodá, ale vždy
byla postavena tak, aby ji zvládly děti malé,
ale byly do ní i začleněny technicky náročnější pasáže pro děti velké. Pořádající členové SAC byli dětem nápomocni radou,

jak v kterém terénu používat řazení, jak co
nejlépe projíždět zatáčky či jak přejet bez
zakolísání různé terénní překážky. Každá
věková kategorie závodila zvlášť, proto
byly pro čekající děti připraveny různé překážky, kde si mohly zdokonalit techniku
jízdy na kole. Atmosféra všech závodů byla
úžasná díky soutěživosti dětí a také díky
fandícím rodičům, kteří se při povzbuzování všech dětí úplně překonávali.
Poslední závod tohoto Poháru proběhl
v pátek 16. 6. a tentokrát nezávodily jen
děti, ale role se na závěr na chvíli otočily
a někteří rodiče si vyzkoušeli, co zvládly
jejich děti, a děti se staly fanoušky. Na samotný závěr proběhlo samozřejmě i slavnostní vyhlášení výsledků celého Poháru.
První tři závodníci v každé kategorii byli
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oceněni poháry a medailemi, všichni
ostatní získali za svou snahu účastnické
medaile a samozřejmě byli všichni závodníci odměněni také sladkostmi. Výsledky
jednotlivých závodů, fotografie z jejich
průběhu i celkové výsledky si můžete prohlédnout na www.sacbela.cz a také na Facebooku SAC.
Děkujeme rodičům, že své děti na závody
přivedli, a především dětem za bojovnost,
se kterou se vrhly do závodění. I když letošní ročník Dětského poháru skončil, již
nyní přemýšlíme o novinkách pro další
ročník a budeme velmi rádi, když budeme
moci v dubnu až červnu 2018 přivítat na
dětských závodech minimálně stejný počet
dětí.
H. Vildová, SAC Bělá p. B.

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Čtyři tituly Mistr ČR 2017 v šermu pro Bělou

Čtyři tituly Mistr České republiky v individuálních soutěžích, čtyři tituly Vítěze
českého poháru (ČP) a další tři stříbra
a tři bronzy z MČR a ČP získali šermíři
1. FC Bělá pod Bezdězem v závěru letošní
sezony. A to ještě v době uzávěrky Zpravodaje měli před sebou Mistrovství ČR
juniorů a juniorek na domácích planších
v Bělé pod Bezdězem.
Mistrovský titul v kategorii minižáků zís-

kali Adélka Šafránková mezi děvčaty a Jakub Hradský mezi chlapci. Jakub Hradský také zvítězil v letošním ročníku ČP.
Adélka Šafránková ve stejné soutěži obsadila druhé místo.
V kategorii mladších žáků završil svou
letošní sezonu ziskem mistrovského titulu Ondřej Procházka, který také zvítězil
i v soutěži ČP. Adélka Šafránková se mezi
staršími děvčaty prosadila na bronzový
stupínek jak v turnaji MČR, tak i v hodnocení ČP. V týmové soutěži se vicemistrem ČR stalo naše družstvo mladších
žáků ve složení Ondřej Procházka, Martin
Novák, Vojtěch Veselý a Jakub Hradský.
Druhou příčku v hodnocení ČP získal
mezi žáky František Coufal, který byl
spolu s Matyášem Landovským, Martinem Novákem a Ondřejem Procházkou
členem bronzového družstva v týmové
soutěži žáků.
Anna Coufalová získala letos mezi kadetkami titul Mistryně ČR i Vítězka ČP.
V kategorii juniorek se pak stala jistou vítězkou ČP, a to již před samotným finálovým turnajem MČR.
Bělský klub šermu tak i v letošní sezoně
potvrdil, že právem patří mezi nejúspěšnější šermířské kluby mládeže v ČR.
Více na: www.serm-bela.webnode.cz
MC

Odpoledne s rybáři a myslivci
První červnové sobotní odpoledne věnovali
bělští rybáři a myslivci z mysliveckého sdružení Bezděz dětem. Po skončení dětských
rybářských závodů společně uspořádali tradiční Dětský den se Slonem.

rádi poděkovali všem našim sponzorům;
věříme, že nám i nadále zachováte přízeň.
Díky patří i všem, kteří zajistili průběh celého dne. Vám všem srdečně děkujeme!
Výbor MO ČRS

TAJEMSTVÍ
Léto s TPD

Středa 5. 7.
Zájezd Boletice - rakouská Šumava
Nakládání zavazadel: v 5.45, odjezd: v 6 hod.
Návrat: neděle 9. 7. cca v 19 h.
Program: 1 den turistika v oblasti Blanského lesa a další.
Ubytování: rekreační zařízení VLS Olšina.
Sobota 22. 7.
Zájezd Lužické hory (náhradní termín)
Odjezd: v 7.45 od Městské sportovní haly
v Bělé, Doksy v 8 hod.
Program: Kytlice, Zlatý vrch, rozhledna na
Studenci. Trasy dle domluvy.
Občerstvení po trase.
Cena: 150 Kč.
Pátek 4. 8.
Zájezd Belanské Tatry, Slovenský ráj
Nakládání zavazadel v 21.45, odjezd: ve
22 hod. od Městské sportovní haly v Bělé.
Návrat: 10. 8. cca ve 20 hod.
Připomínáme cestovní pojištění Sport +.
Sobota 19. 8.
Za vílou Izerínou
Odjezd: v 7.45 od Městské sportovní haly
v Bělé, Doksy přijedou busem.
Program: pěší turistika pro velké i malé
v oblasti české i polské části Jizerských hor,
Jizerka, Bukovec, delší trasa údolím Jizery,
návštěva železničního muzea Kořenov.
Cena: 150-200 Kč dle obsazenosti busu.
Připravujeme
So 2. 9. Krajem Káji Maříka

Dětské rybářské závody

Známá soutěžní stanoviště byla díky přítomnosti myslivců rozšířena o několik nových, kde měly děti možnost nahlédnout do
tajů lesa a okusit něco z myslivecké latiny.
Odpoledne zpestřilo také vystoupení kynologů a jejich čtyřnohých kamarádů, dobrovolných hasičů a Policie ČR. Velkou pozornost přitahovalo i lukostřelecké stanoviště
bělských skautů nebo airsoftová střelnice.
Velmi pěkné a zajímavé bylo malování na
obličej. Děti si mohly zařádit ve skákacím
hradu, svézt se na loďce nebo na voze taženém poníky. Doufáme, že se odpoledne
všem dětem i rodičům líbilo, a těšíme se
zase za rok na shledanou. Závěrem bychom

V sobotu 3. 6. uspořádala MO ČRS rybářské závody dětí do 15 let. Rybářské
sportovní klání 90 zúčastněných dětí orámovalo krásné počasí a pohoda u vody.
Vyhráli všichni, kteří přišli, cenu si odnesl
každý závodník.
První místo obsadil Dušan Hýbner ml.,
druhá byla Veronika Červená a třetí skončil Jiří Grégr. V početné konkurenci se
neztratily ani děti z rybářského kroužku.
Čtvrté místo Ondry Kučery a páté místo
Péti Pantlíka je toho důkazem. Všem blahopřejeme a už se těšíme na další ročník.

Program: prohlídka zámku v Mníšku
p. Brdy, návštěva barokního areálu Skalka –
5 km pěší trasa do Řevnic (nejstarší značená
trasa v Brdech) po zelené značce, brdská klasika: Skalka - Červený kříž – Jezírko (trampská
osada) – Babka - Řevnice (8 km).
Odjezd: v 7 h od Městské sportovní haly v Bělé,
Doksy přijedou rychlíkem.
Cena busu: 200-250 Kč dle obsazenosti busu.
Vstupné na zámek hradí vlastivědná společnost.
Přihlášky: e-mail TPD nebo na telefonu
720 584 360.

Výbor MO ČRS
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Všem přejeme krásné léto na cestách.
Horský vůdce

INZERCE

Jaroslav Čermák
revizní technik spalinových cest

PRODEJ • PŘESTAVBY • SERVIS

OKNA 25
777 645 205
elektrokola-pek.cz
kvalita bez kompromisu

•
•
•
•
•

REVIZE

•

ČIŠTĚNÍ

•

KONTROLY

•

FRÉZOVÁNÍ A VLOŽKOVÁNÍ

•

PRODEJ KONDENZAČNÍCH KOTLŮ

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

Společnost HIT OFFICE s.r.o. zabývající se výrobou
papírových tácků hledá pro své pracoviště v Bělé pod
Bezdězem, Šubrtově (ul. Papírenská) pracovníky na
pozice:
•

•

Více na: www.kominictvi-cermak.cz

Obsluha laminovacího stroje – 2 směnný
provoz
Obsluha táckovacích strojů – 3 směnný
provoz
Pracovník údržby – 1 směnný provoz
Elektrikář, elektrotechnik – 1 směnný provoz
Seřizovač strojního zařízení – 3 směnný
provoz
Brigádní práce – vhodné pro studenty, rodiče
na mateřské a rodičovské dovolené,
důchodce

Kontakt: p. Ilona Kadeřábková
Tel.: 605 917 689
e-mail: i.kaderabkova@hitoffice.cz

Jezdecký klub Vacek všechny srdečně zve
na jezdecké závody

26. 8. a 27. 8. 2017 v areálu Páterov Bělá pod Bezdězem
Začátek soutěží je v sobotu od 8.00 hod. po celý den
v neděli budou soutěžit úplně ti nejmenší od 10.00 hod.
Vydává město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, Bělá pod Bezdězem, 294 21; IČ: 237434 Registr: MK ČR E 10915, redakční rada: Jitka Tošovská,
Lukáš Voleman, Petr Matoušek, Simona Grosová, Bc. Zdeněk Krenický; e-mail: zpravodaj@mubela.cz. Inzerci přijímáme na tel. č. 326 700 911,
uzávěrka vždy 15. v měsíci. Náklad: 2000 ks, ročník 41, tisk: MS Polygrafie s.r.o. Zpravodaj na internetu: www.mubela.cz, www.mkzbela.cz

12

