Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU - DĚNÍ VE MĚSTĚ - ohlédnutí za 
létem  -  z kulturního dění - ze sportu a spolkové činnosti
Vážení spoluobčané,
s létem se pomalu budeme muset rozloučit. Určitě máme krásné zážitky z letních
dnů, na které rádi zavzpomínáme a ještě
dlouho z nich budeme čerpat nové síly
v nadcházejících dnech. Doufáme, že ještě
několik dnů se sluníčko umoudří a bude
nám zpříjemňovat začínající podzim.
V těchto dnech také opět začne škola,
která otevře své dveře pro školáčky, z nichž
mnozí jimi projdou poprvé. Také se poprvé
otevřou dveře v mateřské škole pro úplně
nejmenší děti. Rádi bychom začínajícím,
ale i stávajícím školákům popřáli mnoho
zážitků se svými učiteli i spolužáky, mnoho
úspěchů při vzdělávání a krásné chvíle strávené ve školce i škole.
Spojené se školou jsou také probíhající
práce na budově základní školy v Tyršově
ulici, které započaly během prázdnin. Začalo se pracovat na zateplování a druhé
etapě výměny oken. Nezastavily se ani

stavební práce na zámku.
Dále probíhá běžná údržba města a při této
příležitosti bychom chtěli opět připomenout některým našim občanům, že máme
otevřený sběrný dvůr, po městě rozmístěny
odpadkové koše, dostatek sběrných míst na
tříděný odpad. Přesto se každý den uklízí
velké množství odpadků, které neskončí
právě v nádobách k tomu určených a město
zaplatí nemalé finanční prostředky při odstraňování tohoto nepořádku. Doufáme, že
se tato situace zlepší a všichni budeme více
dbát na čistotu našeho města.
Na měsíc září je opět připraveno mnoho
akcí, ze kterých si určitě vyberete to své, co
Vás zajímá a co se Vám líbí. Klidné a pohodové dny Vám přejí
Jitka Tošovská a Lukáš Voleman,
vedení města.

září
9/2017
41. ročník

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ:
BĚLSKÉ HŘBITOVY
100 let od otevření nového
hřbitova
Sobota 16. 9.
RUKODĚLNÁ DÍLNIČKA
Šperky z ovčí vlny
IC na zámku
13 – 16 hod.
Vstupné: 20 Kč
Neděle 17. 9.
POSVÍCENÍ A EHD
10 – 17 hod.
Sobota 23. 9.
PRINCEZNA NA HRÁŠKU
Divadlo Dokola
v Komorním sále MKZ
od 15 hod.
Vstupné: 30 Kč
Čtvrtek 5. 10.
TITANIK
Přednáška v Komorním sále MKZ
od 17 hod.
Vstup zdarma
Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz

foto: Jindřich Žák

Redakce Zpravodaje se omlouvá
za chyby v článku „Hurá do
knihovny“, který vyšel v letním
dvojčísle. Podklad byl předán od
autorek v pořádku, k vypuštění
spojovacích hlásek došlo technickou chybou při sazbě Zpravodaje. Omlouváme se tímto i autorkám článku a vynasnažíme se,
aby k podobným nepříjemnostem v budoucnu nedocházelo.
Děkujeme za pochopení.

Z města a městského úřadu 
Z jednání rady města
Kč na 82.314.060,- Kč a výdajová část
rozpočtu se zvyšuje o částku 666.602,Kč na 114.064.428,- Kč. Převaha výdajů
nad příjmy je ve výši 31.750.368,- Kč.

Hřiště v Bezdědicích

Nové veřejné osvětlení

Rada města schválila záměr prodloužení
vedení veřejného osvětlení – Vrchbělá a zadání zpracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení v letošním roce.

Navýšení majetku MŠ po rekonstrukci jídelny

Rada města doporučila zastupitelstvu
města uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě
o předání majetku k hospodaření,
která je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola
Bělá pod Bezdězem, ze dne 17. 6. 2009,
z důvodu navýšení hodnoty svěřeného
majetku o částku 7.095.602,03 Kč.

Rozpočtová opatření

Rada města doporučila Zastupitelstvu
města Bělá pod Bezdězem rozpočtové
opatření č. 5/2017, kdy příjmová část
rozpočtu se zvyšuje o částku 24.250,Kč na 81.114.060,- Kč a výdajová část
rozpočtu se zvyšuje o částku 74.250 Kč
na 113.430.826,- Kč. Převaha výdajů
nad příjmy je ve výši 32.316.766,- Kč.
Dále rada města na základě zmocnění
zastupitelstvem schválila rozpočtové
opatření č. 6/2017, kdy příjmová část
rozpočtu se zvyšuje o částku 1.200.000,-

Rada města v platném znění vzala na
vědomí informace o problematice požadavku na vybudování hřiště v Bezdědicích a pověřila starostku města svolat setkání s občany trvale bydlícími
v Bezdědicích k prodiskutování této
věci a získání širšího konsenzu k variantě řešení.

Péče o památky

Rada města doporučila zastupitelstvu
města schválit uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2017
z rozpočtu Města Bělá pod Bezdězem
v rámci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 Ministerstva
kultury České republiky ve výši 400.000,Kč (podíl Ministerstva kultury) Římskokatolické farnosti Bělá pod Bezdězem na
realizaci obnovy památky spočívající v restaurování nástěnných maleb a kamenných
žeber v části sakristie v kostele Povýšení sv.
Kříže.
Dále rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2017
z rozpočtu města (podíl města) v rámci
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón na rok 2017 MK ČR ve výši 99.972,- Kč
Římskokatolické farnosti Bělá pod Bezdě-

Aktuální Strategický plán rozvoje Města Bělá p. B.
Dne 28. 6. 2017 byl Zastupitelstvem
města Bělá pod Bezdězem schválen Strategický plán rozvoje města Bělá pod
Bezdězem.
Strategický plán je dokument, který říká,
jak by se město mělo dále rozvíjet v příštích pěti letech, identifikuje hlavní problémy a priority našeho města, pomáhá
najít směr jejich řešení, stanoví budoucí
i současné cíle, je podkladem pro plánování rozvoje města.
Do tvorby dokumentu byla zapojena široká škála cílových skupin. Na zpracování se podílel externí zpracovatel, dále
místní odborníci, vedení města, zástupci
politických stran a uskupení, zástupci
městem zřizovaných či vlastněných organizací, ředitelé místních škol, zástupci
významných institucí se sídlem ve městě,
podnikatelé, ale i zástupci nejširší veřejnosti z řad aktivních obyvatel města.

Veškeré návrhy prošly procesem připomínkování (včetně formou veřejných
projednání), v rámci něhož se mohla
kterákoliv z výše uvedených zapojených
osob k předloženým návrhům vyjádřit.
Všechny podněty a připomínky byly zodpovědně posouzeny a ve většině případů
zohledněny. Tento přístup ke zpracování
strategického plánu přispěl k tomu, že
byla zpracována strategie podchycující
problémy a potřeby obyvatelstva, místních podnikatelů a organizací apod.,
které jsou městem ovlivnitelné, a stanovena opatření pro jejich budoucí řešení.
Strategický plán je k dispozici na webových stránkách našeho města a Městském úřadu.
Za realizační tým
Lukáš Voleman
místostarosta
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zem na dofinancování realizace obnovy
památky v rámci uvedeného programu regenerace spočívající v restaurování nástěnných maleb a kamenných žeber.

Centralizace ZŠ

Rada města rozhodla, že nejvýhodnější
nabídkou na veřejnou zakázku „Architektonická studie centralizace ZŠ Bělá pod
Bezdězem“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, je nabídka uchazeče RH-ARCH s.r.o., Nekázanka 9, 110
00 Praha 1, IČO: 49705890, s nabídkovou
cenou 94. 000,- Kč bez DPH, a zároveň
rada města souhlasila se zněním smlouvy
o dílo na zakázku „Architektonická studie
centralizace ZŠ Bělá pod Bezdězem“.
Bc. Zdeněk Krenický
tajemník úřadu

POZVÁNKA

Zveme vás na veřejné
jednání Zastupitelstva města Bělá
pod Bezdězem, které se koná
20. 9. od 17 hod.
v klubu Základní školy
v Máchově ulici.

Setkání s občany města
Bělá pod Bezdězem
a příměstských částí
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás pozvat na setkání
vedení města s občany jednotlivých
částí našeho města.
Další setkání v roce 2017 proběhnou
v následujících termínech:
9. 10. v 17 hodin v klubovně Pejřaváku
pro občany Březinky a Bezdědic,
11. 10. v 17 hodin v hostinci „Šantán
u Houbaře“ pro občany Hlínoviště,
18. 10. v 17 hodin v MŠ na Pražské
ulici pro občany Šubrtova, Výsluní
a nádraží.
23. 10. v 17 hodin v Komorním sále
MKZ, Masarykovo nám., pro občany
města.
Využijte možnosti dozvědět se o aktuálním dění ve městě a prostoru pro
svoje podněty a připomínky.
Na vaši účast se těší
Jitka Tošovská,
starostka města Bělá pod Bezdězem

VRCHBĚLÁ – VŠESPORTOVNÍ AREÁL S BYDLENÍM
Návštěva areálu Penati Golf Resort na Slovensku

✂

V polovině letní sezony odjelo vedení
našeho města a někteří zastupitelé na
schůzku v Penati Golf Resortu na Slovensku. Navštívili tamní golfové hřiště
s bydlením, které je obdobou navrhovaného projektu pro Vrchbělou. Osobně si
tak měli možnost vytvořit vlastní reálný
pohled na celý areál. Setkali se zde s Ing.
Igorem Chocholem, ředitelem a akcionářem Penati Golf Resortu, Ing. Jánem
Hurbanem, MBA, viceprimátorem města
Senica, Ondrejem Danadou z inženýrské
činnosti, Mgr. Danielem Markem, náměstkem hejtmanky Středočeského kraje,
Mgr. Janem Plachým a Romanem Svobodou, případnými investory Volnočasového areálu na Vrchbělé.
Během setkání se diskutovalo o vzniku
tamního areálu, od počátečního nápadu,
jak využít bývalý vojenský prostor. Starostka města uvedla: „Podrobně jsme probrali přípravné a realizační práce, včetně
získání legislativních povolení, samotný
provoz takového areálu i jeho kladné či
záporné dopady na město Senica i okolní
přírodu.“

Penati Golf Resort se nachází 5 km od
města Senica, v bývalém areálu Československé armády, v obdobné krajině, na
písčitém podloží, jako je Vrchbělá, s rozdílem, že zde není pyrotechnická zátěž.
Před zahájením realizace byl posuzován vliv na životní prostředí (EIA, SEA)
a bylo nutné získat potřebná povolení
k výstavbě. Jako první byly vybudovány
rodinné domy, část rekreačních chat
a jako další vznikalo golfové hřiště se zázemím pro tento sport.
V současné době stále vznikají nové zasíťované pozemky určené k výstavbě.
Jsou k nim přivedeny přístupové cesty.
Je vybudováno veřejné osvětlení, realizují se dětská hřiště. Nachází se zde několik jezer, kdy jedno z nich je určeno
i ke koupání a budují se další volnočasové aktivity.
Vedení i zastupitelé města Senica vnímají
tamní areál jako přínos pro město. Dle
slov viceprimátora Ing. Jána Hurbana
se zvýšil počet obyvatel trvale žijících ve
městě, vzrostl počet rekreantů i turistů, ti
všichni využívají místních služeb. Areál
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má dále pozitivní dopad na příjmy do
městského rozpočtu a zaměstnanost.
Vrchbělá
Využití bývalého vojenského areálu
Vrchbělá je dlouhodobá otázka, která
se řešila již v minulosti. Záměrem soukromých investorů, kteří projevili zájem
o tento prostor, se Město Bělá pod Bezdězem zabývá již od dubna letošního roku.
V nabídce jde o vybudování obdobného
areálu, který vidíte na přiložených fotografiích včetně infrastruktury, která po
dokončení přechází do správy a majetku
města. S prezentací projektu jste se mohli
naposledy seznámit v bělské Sokolovně
18. 5. Znovu si ho můžete prohlédnout
na stránkách www.vrchbela.cz, které
byly nově spuštěny k 1. 9. 2017, a další
možnost nabízíme na veřejné prezentaci
v místní Sokolovně dne 18. 9. od 19 hod.
Prosíme občany i zastupitele, aby této
záležitosti znovu věnovali svou pozornost a pomohli nám v zodpovědném
rozhodnutí.

VRCHBĚLÁ – VŠESPORTOVNÍ AREÁL S BYDLENÍM
Anketní lístek
Dokážete si představit podobný VŠESPORTOVNÍ AREÁL S BYDLENÍM u nás na VRCHBĚLÉ?

Ano								

Ne
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✂

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyplněné anketní lístky můžete odevzdat na Městském úřadě v Bělé pod Bezdězem, nebo můžete hlasovat na webových stránkách
Města Bělá pod Bezdězem, a to vše do 15. 10. 2017.

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Dvacátý pátý letní tábor školní družiny
Doba odpočinku a radovánek končí. S prázdninami se každoročně pojí i letní tábor školní
družiny a ani letos tomu nebylo jinak.
Se skupinou 31 malých tábornic a táborníků
jsme se vydali do malebného prostředí Orlických hor a od 9. do 14. 7. jsme se ubytovali
v hotelu Pastviny. Táborníci se svými vedoucími Marií Mlejnkovou, Michaelou Kverkovou a PaeDr. Vlastou Dragounovou navštívili
spoustu krásných míst.

Hned první den jsme naše dobrodružství
započali prohlídkou Vejvodovy 900 let staré
lípy a také vzrušující jízdou místním vláčkem
Pastviňáčkem, který nás provezl celou obcí
Pastviny. Pan řidič nám také pověděl spoustu
zajímavých informací o tomto místě.
Zajímavým výletem byl výšlap na rozhlednu
jménem Stezka v oblacích v Dolní Moravě.
Tento výšlap nás pěkně unavil, ovšem odměnou nám byl dechberoucí výhled do zdejší
krajiny a také skákací hrad ve zdejším rezortu.

Nelze opomenout, že jsme od prvního dne
téměř každý večer navštěvovali řeku Divokou Orlici, ve které jsme všichni ze sebe vždy
„spláchli“ veškerou únavu.
Další den nám trošku zkomplikovalo deštivé
počasí, ovšem i s tím jsme si poradili a vyrazili do Muzea Orlických hor – Sýpky, kde
jsme zhlédli tematický film, vyrobili si hvězdičku z korálků a společně vyplnili kvíz na
téma místní zvěře a ptactva. Po občerstvení
v restauraci Zemská brána jsme se vydali do
pevnosti Hanička, kde nás velmi milý průvodce provedl celým komplexem pevností
a tunelů; některé byly umístěné až 36 metrů
pod zemským povrchem. Odtud vedla naše
cesta do přírodní rezervace Zemská brána
a celodenní výlet končil návštěvou kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Neratově.
Den v duchu vodních radovánek začal plavbou po řece Divoká Orlice na motorových
lodičkách a následně pokračoval prohlídkou
zdejší hráze - jak zvenku, tak zevnitř. Odtud
jsme putovali do města Letohrad za návštěvou Muzea řemesel. Zde jsme si prohlédli celou expozici nejrůznějších tradičních řemesel
a také vyplnili test, ve kterém všichni uspěli
na výbornou. Další zastávkou byla jeskyně
s prohlídkou nejohavnějších a nejstrašidelnějších příšer. Celý výlet jsme zakončili vý-

bornou zmrzlinou.
Dále se uskutečnil výlet do města Žamberk.
Děti si prohlédly světový unikát – rodný domek Prokopa Diviše se slavným bleskosvodem, pak také hasičské muzeum, Tyršovu
rozhlednu, ale především jsme zhlédli projekci filmu Šmoulové – Zapomenutá vesnice. Popcorn nesměl chybět! Večer si děti
ještě pořádně zasoutěžily, a dokonce našly
ohromný poklad. Poté začalo balení a druhý
den se jelo domů! Cestou byla za odměnu zastávka na drobné občerstvení.
Celý letní tábor proběhl bez problémů. Malým táborníkům byla udělena pochvala za
nachozené kilometry a za vzorné chování
během konání tábora. Vychovatelky věří, že
děti i jejich rodiče byli s programem tábora
a s jeho průběhem spokojeni.
Zažili jsme toho zkrátka mnoho. Ovšem
jedno je jasné. Letošní tábor jsme si opět
velmi užili a už se těšíme na příští rok.
Závěrem chceme poděkovat hlavně sponzorům za finanční podporu, kterou nám poskytly tyto subjekty: Atmos – Cankař & syn,
Honební společenstvo Páterov, Lesy s.r.o.
Bělá pod Bezdězem, Obec Plužná a SRPDŠ.
Také děkujeme paní Štěpánkové za ušití čepiček pro Šmoulata.
Kolektiv vedoucích LT ŠD

HUDEBNÍ SCÉNA MĚSTA
S městem Bělá pod Bezdězem je hudba
spjatá odnepaměti, počínaje řediteli bělského kůru, po kapely a hudební uskupení
různých žánrů. Od dob sokolské dechovky
vedené tehdejším starostou města Otou
Lauermannem vznikaly další - swingová
a taneční hudba Old Stars, country a folk
interpretuje místní skupina Old Country
Band, rockovou hudbou se zabývalo hned
několik skupin. V roce 1969 byla založena
skupina The Heretic´s group, v roce 1986
dnes již neexistující skupiny DoŽidlí nebo
Lea and Animal´s. Právě o rockovou hudbu
se ale nemusíme bát ani do budoucnosti.

Mladá punk-rocková hudební skupina
je složena ze studentů osmiletého gymnázia v Mladé Boleslavi: Ludvík Hušek
(„LuDWA“) - zpěv, kytara (16), Vojtěch
Vyskočil („HoBLO“) – bubny (16), Ondřej Kubelka („TheBass“) – basová kytara,
zpěv (15), David Hybler („Ne!“) – kytara
(14).
Skupina vznikla v roce 2014. Kluci se inspirují celou plejádou českých i cizích
kapel, ale jejich repertoár tvoří autorské
skladby, které většinou vycházejí z pera
LuDWY a procházejí oponenturou ostatních členů kapely. První veřejné vystoupení skupiny Wotazník bylo v hostinci
U Fišerů v Hrdlořezích v květnu 2015.
Následovala účast na soutěži TULIFEST
2015 v Liberci, kde WOTAZNÍK vyhrál
za druhé místo nahrávání singlu ve studiu. Singl DEMON vyšel v létě 2015. Skupina WOTAZNÍK začala pravidelně vystupovat na regionálních akcích – festival
Pluženský startér v Plužné, Rockování
v Semčicích, vystupovala i v Praze, Hradci
Králové, opět v Liberci.
V roce 2017 vyhráli se svou skladbou INSTINKT soutěž Boleslavsko hledá talent,
kterou pravidelně pořádá nadace Šance
pro děti MB. Výhru použili na své první
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album IČ 14, které obsahuje vítěznou píseň a osm dalších skladeb.
S. Grosová, MKZ

KŘEST PRVNÍHO ALBA IČ 14
16. 9. od 19 hod. v Music clubu Sokolovna, Bělá pod Bezdězem
Společně se skupinou WOTAZNÍK vystoupí kapely ROXOR z Nymburka, Piranha z Mladé Boleslavi a RAZZ z Loučeně.
Vstupné: 120 Kč

ZA BĚLOU KRÁSNĚJŠÍ
Tak tu opět máme září. Jak se už stalo tradicí, vyrážíme již popáté v tomto čase na
sklonku léta uklidit něco málo z nepořádku v našem městě a okolí. Letos nás
čeká rokle na Vrchbělé.
Zveme tedy všechny dobrovolníky z řad
občanů, aby přišli pomoci v sobotu 9. 9.
Sraz je na parkovišti proti hotelu Relax na
Vrchbělé ve 14 hod. Rukavice, pytle na odpadky i něco k občerstvení bude k dispozici. Vezměte si jen dobrou náladu a chuť
pomoci dobré věci.
Za MO ČSSD
Dagmar Femiaková st.

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
V Komorním sále MKZ

PRINCEZNA NA HRÁŠKU

Sobota 23. 9. od 15 hod.
Divadlo Dokola

Víte, jak se pozná pravá princezna? Král
s královnou si to rozhodně myslí a tak
nachystají léčku. Přijďte se podívat, jestli
se jim povede najít pro svého syna tu
správnou nevěstu.

DNY EHD NEDĚLE 17. 9. 2017 – téma: Památky a příroda

Prohlídky na
bělském zámku

Neděle 17. 9.
MKZ Bělá p. B.
Prohlídky zámku budou začínat vždy v celou hodinu, a to: v 9, 10, 11, 13, 14 a 15 hod.
Prohlídky v časech 10, 11, 14 a 15 hod.
budou obohaceny o ukázky renesančních a barokních tanců v podání skupiny
historického tance Villanella z Jablonce
nad Nisou.

zkum, s jehož výsledky se můžou návštěvníci seznámit v prostorách bývalé klášterní knihovny (prostor s malovanými
stropy v prvním patře kláštera).
Vstupné zdarma

Muzejní expozicE na
bělském zámku

9 – 16 hod.
Muzeum Podbezdězí
Vstupné v rámci připojení k EHD pro
tento den dobrovolné

Galerie Česká brána

13 – 16 hod.
Světlana Žalmánková - galeristka
Vstupné zdarma

Koncert v kapli
sv. Josefa

Po létě se na Vás znovu těšíme v Komorním sále MKZ.
vstupné 30 Kč

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ

BĚLSKÉ HŘBITOVY

2. 9. – 26. 10.
V letošním roce je tomu 100 let od otevření „nového“ bělského obecního hřbitova.
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.

Otevření kostela Povýšení svatého Kříže

13 – 15 hod.
Římskokatolická farnost, Kamil Škoda,
farář

17 hod.
MKZ Bělá p. B.
Saxofonové kvarteto nám pod vedením
Josefa Žemličky nabídne klasický i moderní repertoár, například uslyšíme Mozartovo Ave Verum, Tango B. Martinů či
Davida a Goliáše od J. Ježka.
Vstupné zdarma

Otevření kostela sv.
Václava a muzejní expozice v augustiniánském
klášteře – Tyršova ul.

13 – 16 hod.
Muzeum Podbezdězí
V posledních letech se v bělském klášteře
prováděl záchranný archeologický vý-

INFORMAČNÍ CENTRUM
s expozicemi NA ZÁMKU
Rukodělná dílnička – šperky z ovčí vlny
Sobota 16. 9.: 13 – 16 hod.
Po letní přestávce vás srdečně zveme na
další rukodělnou dílničku, kterou jsme věnovali letošnímu tématu Dnů EHD – Památky a příroda. My si v sobotu vyrobíme
v historickém prostředí Informačního centra přírodní šperky z ovčí vlny.
Martina Poliaková z Trutnova nás naučí
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zkombinovat techniky mokrého a suchého
plstění ovčí vlny, a odnesete si tak vlastnoručně vyrobený náramek či zajímavě
řešený náhrdelník. Děti si mohou vyrobit
lehčí variantu ozdob v podobě květinového šperku či malé brože do vlásků.
Vstupné: 20 Kč.

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Týden knihoven
2. – 6. října 2017
V rámci Týdne knihoven pro vás naše
knihovnice opět připravily amnestii pro
zapomnětlivé. Pokud jste tedy nestihli
vrátit půjčené knihy včas ani si telefonicky prodloužit výpůjční dobu, v Týdnu
knihoven máte šanci vše napravit bez
poplatku. Kromě toho bude součástí
Týdne i vzdělávací pořad, který nabízíme
zdarma.

PŘEDNÁŠKA O TITANIKU

Poutavé vyprávění, které nabídne nový
pohled na nejznámější lodní tragédii.

Posvícení v Bělé pod Bezdězem

Mše svatá

Neděle 17. 9.
10 hod.
Poutní mše svatá v kostele Povýšení svatého Kříže, zpívá farní schola Mladá Boleslav.

pražské skupiny Těžká
pára a pro děti nebude
chybět pohádka - divadlo
NAVĚTVI zahraje představení „Kouzla skřítků“.

POSVÍCENSKÝ JARMARK
na Masarykově
náměstí

10 – 17 hod.
Posvícenský jarmark letos při zahájení navštíví prof. Ing. Jaroslav Červený,
CSc., zástupce vedoucího katedry myslivosti a lesnické zoologie z Prahy. Společně vzpomeneme na ředitele bělské
vyšší lesnické školy Ferdinanda Fiscaliho
a k uctění dvoustého výročí jeho narození položíme květiny k jeho památníku
v parku.
Návštěvníci se mohou opět těšit na ukázku
dravců Daniela Dobrkovského, během dne se zaposlouchají do písniček

KVĚTINKA BLANKA SLAVÍ DVACÁTÉ NAROZENINY

5. 10. od 17 hod. v Komorním sále MKZ

Vážení Běláci,
ráda bych touto cestou poděkovala všem,
kteří si pravidelně nebo alespoň občas najdou cestu do mého malého krámku s květinami a dárkovým zbožím.

Dana Šimková, která se tímto tématem
zabývá již víc než 18 let, vás provede
historií počínající návrhem stavby parníku, přes komplikace při stavbě a jeho
spuštění na moře, až po nešťastný náraz
a potopení. Uslyšíte nejen obecně známé
informace, ale i nejnovější objevy a teorie. Během přednášky dostanete palubní
lístky a seznámíte se ve zkratce s osudy
přibližně čtyřiceti pasažérů a členů posádky, z nichž se většina do filmů nedostala. Součástí přednášky jsou i ukázky
věcí z Titaniku, některé v kopiích, ale
jsou mezi nimi i originály.
Doufáme, že vás tímto zajímavým tématem potěšíme, a těšíme se na vaši účast.

V Bělé pod Bezdězem působím již 20 let
a věřte, že mi město, ale i obyvatelé přirostli k srdci. Ráda vzpomínám na ty, kteří
ke mně chodívali a již mezi námi nejsou.
Je radost pro Vás chystat pugéty k různým
životním oslavám. Trochu smutnější je
práce na květinách určených pro rozloučení s našimi blízkými, ale i takový je život.
Každý lidský příběh je jedinečný a květiny
k němu patří jako vyjádření radosti, dobré
vůle, pozornosti i bolesti. Proto jsem ráda,
že se s Vámi můžu u mě v obchůdku setkávat. Ať už to bylo za poštou, nebo na rohu
zámeckého kopce.
Obchůdek s květinami jsem založila v roce
1997 a nikdy jsem svého rozhodnutí nelito7

vala. Obrovské poděkování za pronajmutí
prostor v začátcích mého podnikání patří manželům Fridrichovým a za současný
prostor rodině Bělonožníkově.
Přála bych si, abyste se v mém krámku cítili příjemně a vraceli se sem ještě alespoň
dalších dvacet let.
Děkuji za dosavadní přízeň.
Stále se na Vás těší
Blanka Bajerová
K dvacátému výročí založení Květinky
Blanky najdete ve foyer výstavního sálu
MKZ fotografie květinových vazeb realizovaných Blankou Bajerovou.

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Muzeum Podbezdězí v září
Muzeum Podbezdězí je v září otevřeno denně
mimo pondělí, v době od 9 do 16 hod.
DAVID BONGO: Ukázka uměleckých prací – kovorytectví,
bronzové plastiky, kresby
5. 9. až 29. 10.
Vernisáž 5. 9. od 17 hod.
Výstava prací mladoboleslavského
uměleckého řemeslníka Davida
Bonga představí výběr z jeho realizací
z posledních let.
Výstava bude zahájena v úterý 5. 9. od 17 hod.
v prostorách Muzea Podbezdězí.
ČAJE O PÁTÉ: KAŽDODENNOST
60. LET 20. STOLETÍ, DNY VŠEDNÍ
I SVÁTEČNÍ
14. 9. 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.

nější výrobní technologie, materiály i náměty
používané v Číně, Japonsku, Indii, Indonésii
a Srí Lance.
Asijské vějíře ze sbírky Západočeského muzea v Plzni doplněné o několik ukázek ze
soukromých sbírek jsou představeny veřejnosti poprvé. Vzhledem k citlivosti použitých
materiálů je tato výstava ojedinělou a krátkodobou možností pro návštěvníky zhlédnout
vějířovou tvorbu z uvedených zemí.
UŽITÉ UMĚNÍ 60. LET 20. STOLETÍ –
PORCELÁN A KAMENINA
11. 7. až 3. 9.
Koncem 50. a v 60. letech
20. st. dosahovali českoslovenští designéři nejvyšších ocenění. Mnoho
porcelánových figurek,
mimo jiné např. plastiku
Volavky, jež slavila úspěch
v Miláně v r. 1960, naleznete na výstavě soukromé
sbírky Akad. arch. Milana
Hubeňáka.
Květina jako symbol
9. 6. až 29. 10.
Muzeum Podbezdězí připravilo v zámecké
kapli sv. Josefa výstavu věnovanou rostlinné
výzdobě v církvi. Výstava je součástí prohlídky Muzea Podbezdězí a bude otevřena
až do 29. 10.
VÁLEČNÉ DĚTSTVÍ
18. 5. až 29. 10.
Jak za první světové války prožívaly toto období děti, připomene drobná kapitola doplňující dlouhodobou výstavu „1. světová
válka“.
HISTORICKÉ MOTOCYKLY
20. 4. až 29. 10.

AUGUSTINIÁNI V PODBEZDĚZÍ
17. 9. od 13 do 16 hod.
V rámci akce Dny evropského dědictví
(EHD) budou zpřístupněny prostory augustiniánského kláštera a kostela sv. Václava
v Bělé pod Bezdězem. V posledních letech
se v augustiniánském klášteře prováděl záchranný archeologický výzkum, s jehož výsledky se můžou návštěvníci seznámit na výstavě v prostorách bývalé klášterní knihovny.
Tradiční vějíře asijského kontinentu
9. 7. až 29. 10.
Výstava vějířů, vyskytujících se na asijském
kontinentu od konce
19. až po 21. století, reprezentuje nejtradič-

Muzeum Podbezdězí připravilo lahůdku pro
milovníky historických motocyklů československé poválečné výroby ze sbírky Pavla
Dlaska a soukromých sběratelů. K vidění jsou
například legendární Jawa 250 „Pérák“, Čz
150 c, motokrosové speciály či unikátní kapotovaná Jawa 50 „Mustang“ určená pro vývoz do Anglie.
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„Uvolněná šedesátá“
21. 4. až 29. 10.
Výstavou „Uvolněná šedesátá“ vás
chceme přesunout
v čase do 60. let 20.
století. Můžete zavzpomínat na tehdejší módní trendy,
užitý design, literaturu či každodenní život
v této době. Stranou nezůstalo ani toto období v Bělé pod Bezdězem.
1. SVĚTOVÁ VÁLKA
21. 4. až 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.
ZANIKLÉ OBCE KOLEM RALSKA
Do konce září můžete v Parostrojním pivovaru Lobeč navštívit výstavu věnovanou zaniklým obcím, které v letech 1948 až 1989
musely ustoupit vojenskému prostoru Ralsko.
MŠE V KAPLI SV. JOSEFA
Pátek 8. 9. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli
sv. Josefa v Bělé pod Bezdězem se uskuteční
v pátek 8. 9. od 18 hod.
Mše svatá v kostele sv. Václava
Čtvrtek 28. 9. a pátek 29. 9. od 18 hod.
Na svátek sv. Václava, ve čtvrtek 28. 9., bude
sloužena poutní mše svatá v kostele sv. Václava při augustiniánském klášteře v Bělé
p. B. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava při
augustiniánském klášteře v Bělé pod Bezdězem bude sloužena v pátek 29. 9. 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 autentické vzpomínky učitele Bohumila Dejmka
(1898 – 1979) na průběh konce války v Bělé
pod Bezdězem Zakoupit je můžete na pokladně Muzea Podbezdězí za 60 Kč.
Kontakt:
Muzeum Podbezdězí, pobočka Muzea
Mladoboleslavska, Zámek 1 (1. patro),
Bělá p. B. tel.: 326 701 618
www.muzeumbela.cz
muzeumbela@gmail.com

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKY
Dne 12. 8. uplynuly již tři roky, co nás navždy
opustila sestra a teta Marie Benešová. Kdo jste ji
znali, vzpomeňte s námi.
Stále s láskou vzpomínají rodiny Cvrčkova,
Vaníčkova a Kastnerova.
Dne 19. 8. tomu bylo 10 let, co navždy odešla moje
maminka, paní Ludmila Hoření.
Stále vzpomíná dcera s rodinou.
Dne 1. 9. tomu budou dva roky, co
navždy odešel pan Václav Svárovský
z Bělé pod Bezdězem.
Vzpomínají syn Zdeněk s manželkou.
Dne 4. 9. uplynul celý rok, co nás opustil
náš milý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, Antonín Kašpar. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka Věra a děti
s rodinami.
Jsou to již dva roky, kdy nás navždy
opustil náš tatínek, dědeček a manžel,
Jaroslav Kalina. Dne 5. 9. by oslavil
91 let.
Stále vzpomíná manželka a celá rodina.

Poděkování

„Dny plynou jak tiché řeky proud, jen vzpomínka
v srdci trvá a nedá zapomenout.“
Dne 10. 09. 2017 uplyne již 10. let, co zemřela moje
drahá sestra Ladislava Dušičková.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte prosím se mnou.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene sestra Jarmila.
„Nejsi tu s námi, ale v našich srdcích jsi stále“
Dne 12. 9. uplyne 10 let, kdy nás opustil manžel, tatínek, dědeček, bratr, strýc,
pan Josef Žára, řidič ČSAD Bělá p. B.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte,
prosím, s námi.
S láskou vzpomínající rodina a nejbližší.
Dne 16. 9. uplyne 10 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Václava Töpfera. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají děti s rodinami.
Dne 21. 9. uplyne patnáct smutných
let od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, tatínek a dědeček,
Miroslav Holda.
S láskou vzpomínají maminka Hana
Holdová, dcery Martina a Hana s rodinami.

Dne 18. 7. oslavila moje maminka, paní
Anastazie Skrbková, své 90. narozeniny. Za
milou návštěvu, blahopřání a dárky srdečně
děkujeme paní starostce Jitce Tošovské.
Syn Jiří
Ráda bych jménem Junior Adventure Campu
poděkovala všem dobrovolným hasičům z Bělé
pod Bezdězem, kteří dorazili na náš motoristický camp do Motorlandu v Bělé pod Bezdězem ve
dnech 27. 7. a 10. 8.
Děkuji za jejich vstřícný a profesionální přístup.
V obou dnech velice pěkná přednáška s praktickými ukázkami. Dokázali, že u JSDH pracují
lidé na svém místě plní nadšení a elánu do své
práce. Junioři byli opravdu nadšení a především
ukázku techniky si velice užívali.
Ještě jednou velice děkuji a přeji krásný den.
Denisa Pappová
project manager / marketing
Junior Adventure Camp

TÁBOROVÁ POHLEDNICE
Také v letošním roce byl vyvrcholením
skautského roku tábor. Tentokrát jsme stanovali (a spali i v týpí) na louce u vsi Libíč poblíž Českého Dubu v prvních dvou
prázdninových týdnech.
Zúčastnilo se téměř 30 dětí různých věkových kategorií (od 7 do 15 let), které během školního roku docházejí na schůzky
do střediska Svornost. Téma celotáborové
hry zaujalo naprosto všechny – Harry Potter. Děti se tedy změnily v malé čarodějnické učně, dospělí zase v profesory brada-

vické školy. Zejména kostýmy byly velice
povedené (děkujeme rodičům, zejména
paní Chocholoušové!) a díky nim vypadaly
scénky ze života Harryho opravdu věrohodně.
Takže jsme každý táborový den žili podobně jako malý chlapec s jizvou na čele ve
tvaru blesku – hráli jsme famfrpál, navštěvovali kouzelnickou školu s předměty jako
čarodějné lektvary, péče o kouzelné tvory,
kouzelnické formule atd. Táborovým životem nás provázely i různé rekvizity (čarodějné hůlky, „létající“ košťata…), díky
nimž jsme se někdy hodně pobavili (závod

v letu na košťatech). Nechybělo ani koupání, odpočinek i výlety.
Během tábora i skauti a rangers Fibi zkusili
zvládnout tři orlí pera, tedy 24 hod. mlčet,
pak 24 hod. držet hladovku, nakonec 24
hod. vydržet o samotě (nic jednoduchého,
ale Fibi to nakonec dokázala – blahopřejeme!!!), další účastníci u slavnostního
ohně na samém sklonku tábora skládali
sliby.
Co se týče počasí, dalo nám opravdu zabrat. Mnohokrát jsme si připadali jak
v dubnu – aprílové počasí dokázalo hned
po ránu vykouzlit blankytnou oblohu
s pálícím sluncem, a vzápětí začalo lít jak
z konve… Naštěstí junáci nejsou z cukru
a vše jsme zvládli. Skautky a skauti se
pod Migelovým vedením dokonce vydali pod širák na tzv. přechodovou výpravu, na níž mezi sebe přijali nové členy
oddílu.
Zažili jsme tedy spoustu dobrodružství,
řadu her, utužili přátelství a už se těšíme na
další tábor.
Pokud se k nám chcete přidat, přijďte se
podívat na schůzky, které se letos budou
konat od října v klubovně Na Střelnici.
Scházejí se zde vlčata (kluci 6-11 let), světlušky (holky 6-11 let) i skautky a skauti
(12-15 let). Bližší informace najdete na
přelomu září a října na našich webových
stránkách, v příštím Zpravodaji, případně
vám je poskytne vůdce střediska Michal
Horáček. Uvítáme také další členy střediska z řad dospělých – pokud rádi pra9

cujete s dětmi a chcete se stát vedoucími,
přidejte se k nám, budeme rádi.
Kontakty: http://www.svornost.unas.cz/
nebo mobil: 602 711 568 (Michal Horáček).
Jerry

JSME LIDÉ
Vážení přátelé,
i my, rybáři, se zapojujeme do akcí,
které přispívají k ozdravení a očištění
přírody, a je úplně jedno, pod jakým
názvem se do úklidu pustíme.
V polovině měsíce června proběhlo
čištění Bělského potoka od bývalé požární nádrže na nádraží k rybníku
Slon. Sestává se z vyčištění dna a břehů
od všech věcí, které nemají v přírodě co
dělat.
Než jsme započali dílo, měl jsem připravený scénář, jak vyfotím zaneřáděná
místa před vyčištěním a po něm i jak
budu žádat o lepší a citlivější chování
k našim vodám a k přírodě. Ale co se
nestalo! K mé velké radosti se od minulého čištění potoka mnoho změnilo.
Nechci říct, že nebylo co sbírat a čistit,
ale množství odpadu se nám o mnoho
snížilo a já pro vás nemám žádnou odstrašující fotografii. Děkuji vám, že jste
k přírodě šetrní a ohleduplní – děláme
to přece všichni pro sebe.
Za MO ČRS Jiří Dvořák

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Bělský sedmiboj IV.
Sluníčko, voda, divná plavidla a zvláštně
odění lidé. Tak vypadalo odpoledne
29. 7. na bělském koupališti. A na něm
pátý závod Bělského sedmiboje – druhý
ročník Bělské regaty.

I když se zúčastnila pouze čtyři plavidla,
nebyla o zábavu nouze. A tak na hladině
stíhal Slušnej funus (Bezdědice) Veřejnou bezpečnost (Březinka), zpovzdálí
situaci kontrolovalo Božstvo („Měšťáci“) následované Šibeňákem (Saharou). A tak také lodě dorazily do cíle.
Diváckou soutěž a tím i sud podkováňského piva vyhrála Veřejná bezpečnost.
K dobré náladě pak přispěla kapela He-

retic Group a celým odpolednem opět
skvěle provázel Tomáš Adam.
Po pátém závodě pak v Bělském sedmiboji vede Sahara před Březinkou
a „Měšťáky“. Následují Bezdědice,
Osada a Výsluní.
Závěrem chci připomenout Bezdědický
krpál, který se koná 23. 9. v Bezdědicích. Bezdědický krpál, to je běh „jen“
na 800 m. Převýšení 81 m snad nebude takový problém. Letos navíc bude
předřazen i závod pro děti do 11 let na
zkrácené trati.
Registrace běžců proběhne v sobotu
23. 9. od 13 do 14.30 v Bezdědicích u autobusové zastávky. Start prvního dětského běžce bude ve 14 hod. O hodinu
později, tedy v 15 hod., začne hlavní
závod. Bude zajištěno jak občerstvení,
tak doprovodný program a samozřejmě
skvělá atmosféra.
Přestože je Bezdědický krpál součástí
sedmiboje, je to závod pro všechny
běžce, kteří se zaregistrují na startu.
Ceny jsou připraveny jak pro nejlepší
běžkyně, tak i pro nejlepší běžce. Tak,
přijďte si vyzkoušet běh do „krpálu“, ale
i pobavit se.
Milan Lomoz

TAJEMSTVÍ
Září - měsíc indiánského léta
a turistika
Pátek 8. 9. Schůze od 17 hod.

V náhradním termínu se sejdeme na schůzi
turistů od 17 h na základně TPD. Mimo
jiné: informace o podzimních akcích, o prodlouženém víkendu 29. 9. - 1. 10., o vícedenních zájezdech v roce 2018 a jiné. Hosté
vítáni.

Sobota 16. 9. Vaření v přírodě

Místo: kdesi v bělských lesích; obvyklá výbava s sebou.
Sraz: v 9 h u České brány.

Pátek 29. 9. Zájezd - prodloužený
víkend pod Děčínským Sněžníkem

Odjezd: 29. 9. v 8 hod. od Městské sportovní
haly, návrat 1. 10.
Program: turistika v oblasti Českého
a Saského Švýcarska.
Ubytování se snídaní, večeře možno objednat.
S sebou: menší částka v eurech nutná.
Přihlášky: e-mail TPD nebo telefon.
Horský vůdce

Klub šermu 1. FC
Bělá pod Bezdězem
Klub šermu 1. FC Bělá pod Bezdězem
pořádá nábor nových členů z řad mládeže.
Je ti 8-14 let? Jsi soutěživý a rád sportuješ?
Hledáš individuální sport, který není v každém městě? Zkus šerm!
Přijď na některý z tréninků začátečníků, které se konají každé
úterý od 16 hod. a čtvrtek od 17 hod. v tělocvičně ZŠ v ulici Máchova 1110. Vezmi si s sebou sportovní oblečení a sálovou obuv.
Čeká tě přátelské prostředí a prima parta mladých šermířů v čele
se zkušenými trenéry, kteří v bělském klubu vychovali již několik
mistrů ČR, vítězů Českého poháru i medailistku Světového poháru a Mistrovství světa.

Curare et sanare summa virtus
Pečovat a uzdravovat je ctnost nejvyšší

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
MINISTERSTVA VNITRA
akreditované zdravotnické zařízení s celostátní působností

Do našeho týmu v ZZC Bělá Jezová,
hledáme do nepřetržitého provozu pečlivou,
samostatnou a spolehlivou osobnost na pozici:

VŠEOBECNÁ SESTRA
Co nabízíme?
•
•
•
•

pracovní prostředí s jistotou stabilního zaměstnání
zajímavé platové ohodnocení
5 týdnů dovolené a 5 dnů indispozičního volna
příspěvek na penzijní připojištění a příspěvek na stravování
Kontakt na personální pracoviště a další informace:

Podrobné informace na www.serm-bela.webnode.cz nebo
tel.: 728 230 856 (Ing. Coufal).

personalni@zzmv.cz | tel.: 974 827 661 / 974 827 665 | www.zzmv.cz
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INZERCE
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INZERCE

PRODEJ • PŘESTAVBY • SERVIS

Jaroslav Čermák
revizní technik spalinových cest

OKNA 25

•

REVIZE

777 645 205
elektrokola-pek.cz

•

ČIŠTĚNÍ

kvalita bez kompromisu

•

KONTROLY

•

FRÉZOVÁNÍ A VLOŽKOVÁNÍ

•

PRODEJ KONDENZAČNÍCH KOTLŮ

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

Bělá pod Bezdězem, Tyršova 287
Folprechtová Vendulka
IČO:05596777

OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondělí

11:00 - 22:00 hod.

Čtvrtek

11:00 - 22:00 hod.

Úterý

Středa
Pátek

Sobota

Neděle

11:00 - 22:00 hod.
11:00 - 22:00 hod.
11:00 - 24:00 hod.
14:00 - 24:00 hod.
ZAVŘENO

Pondělí - Pátek
polední menu 11:00-14:00 hod.

Možnost třídních srazů, oslav narozenin atd.

Tel.: 606 817 872, Facebook: Restaurace Sauna
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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
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