Z města a MĚSTSKÉHO ÚŘADU -  DĚNÍ Ve MĚSTĚ -  ÚSPĚCHY V ZÁKLADNÍ
ŠKOLE  - z kulturního dění  - ze sportu  a spolkové  činnosti
Vážení spoluobčané,
začíná nám nejkrásnější měsíc v roce, kdy
se opravdu příroda probouzí a začíná vše
kvést a zelenat se. Toto krásné počasí přímo
vybízí k procházkám po městě nebo okolí.
Některé památky otevřely své brány, tak
hurá na nějaký zajímavý výlet.
I naše Technické služby ve spolupráci
s dobrovolnými hasiči začnou čistit koupaliště a provedou opravy, které budou potřeba, aby byl celý areál připraven na novou
sezonu a mohl přivítat naše občany, ale i návštěvníky, kteří do našeho města zavítají.
Probíhá čištění ulic i veřejných prostranství. Byla spuštěna fontána a celý park začíná ožívat. Pracuje se na zámku, přibývají

metry chodníku k PENNY marketu, vznikají projektové dokumentace, kontrolují se
a opravují herní prvky na dětských hřištích.
Děti ze základní školy uklízely parčík na
Horce, aby okolo pomníku K. H. Máchy
nebyl nepořádek, jelikož právě tento básník
je úzce spjat s májovým měsícem, a vaše
kroky by mohly směřovat i tímto směrem.
Bude probíhat spousta krásných akcí, na
které vás srdečně zveme, a budeme se těšit
na setkání s vámi.
Přejeme vám všem dny zalité sluncem, klid
a pohodu.
Jitka Tošovská a Lukáš Voleman,
vedení města.

květen
5/2018
42. ročník

Výstavní sál
KRAJINA V OBRAZECH A KRESBÁCH
Dalibor Koloc
výstava potrvá do 30. 5.
po – čt od 9 do 11.30 a od 12
do16 hod.
Sobota 5. 5.
SVATÉ OBRÁZKY – vernisáž
a LINORYT - rukodělné dílny
od 15 hod. v IC s expozicemi na
zámku
Sobota 12. 5.
BAJAJA
Divadlo Na Větvi
od 15 hod v Komorním sále MKZ
Vstupné: 30 Kč
Středa 16. 5.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
od 17 hod. v klubu ZŠ
v Máchově ul.
Pátek 25. 5.
Noc kostelů 2018
Sobota 26. 5.
Máchovi v patách
Třebenice – Košťálov
Neděle 3. 6.
Enkaustika – rukodělná dílna
v IC s expozicemi na zámku
od 13 do 16 hod.
POZOR, MÍSTA OMEZENA
NUTNÁ REZERVACE NA
WWW.MKZBELA.CZ
Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz

foto: Jan Mittenhuber

Z města a městského úřadu 
kladní škola Bělá pod Bezdězem pro osmé
a deváté třídy 18. 6. v Městské sportovní
hale Bělá pod Bezdězem v předloženém
návrhu, a souhlasí se zápůjčkou sportovní
haly na uvedený den.

Změna bezpečnostní agentury

Péče o památky

Rada města doporučila zastupitelstvu
města schválit využití státní finanční dotace od Ministerstva kultury ČR pro rok
2018 ve výši 400.000,- Kč v rámci programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na realizaci akce „Kostel
Povýšení sv. Kříže – pokračování restaurování výmalby kostela – sakristie“ ve výši
200.000,- Kč a „Radnice čp. 90 – výměna
střešní krytiny a s tím související práce“
ve výši 200.000,- Kč.

Rekonstrukce tělocvičny

Rada města dle § 81 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění, rozhodla, že nejvhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Výměna stropního podhledu a elektroinstalací v tělocvičně ZŠ Máchova čp. 1110,
Bělá pod Bezdězem“ je nabídka firmy Stavitelství Štýs z Benátek nad Jizerou, s cenou 1.375.935,45 Kč včetně DPH.

Hrou proti AIDS

Rada města schválila podporu programu
Hrou proti AIDS, který uspořádá Zá-

Rada města dle vnitřní směrnice č. 1/2017
rozhodla, že nejvhodnější nabídkou na
veřejnou zakázku „Zajištění bezpečnostních služeb na území města Bělá pod
Bezdězem“, zadávanou formou veřejné
zakázky malého rozsahu a zahájenou dne
4. 1. 2018, je nabídka uchazeče HENIG
– security servis, s.r.o., se sídlem v České
Lípě, která obsahuje nejnižší nabídkovou
cenu dle zadání.

Kultura na koupališti

Rada města schválila krátkodobý pronájem areálu koupaliště pro pořádání
hudebního minifestivalu „Setkání legend“ od 18. do 20. 5. 2018 za nájemné
ve výši 4.000,- Kč, vratnou kauci ve výši
20.000,- Kč a úhradu energií panu Antonínu Tošovskému, bytem Bělá pod Bezdězem.

Odvodnění nádvoří zámku

Rada města rozhodla, že nejvýhodnější
nabídkou na veřejnou zakázku „Zámek
Bělá pod Bezdězem – odvedení dešťových
vod z nádvoří, oprava poškozené kanalizace I. etapa“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, je nabídka uchazeče ZIKUDA vodohospodářské stavby
spol. s r.o., Nudvojovice 2103, s nabíd-

Účetní závěrka za r. 2017

Rada města doporučila Zastupitelstvu
města Bělá pod Bezdězem schválit účetní
uzávěrku a závěrečný účet města za rok
2017.
Dle § 17 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rada města doporučila zastupitelstvu města projednat zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření města Bělá
pod Bezdězem za r. 2017 a dle § 10 odst. 3
písm. b) a c) zákona 420/2004 Sb. vyjádřit
souhlas s celoročním hospodařením s výsledkem: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“

Rekonstrukce chodníků

Rada města schválila zadání vypracovat
projektovou dokumentaci jako podkladový materiál pro rekonstrukci chodníků
České ulice v Bělé pod Bezdězem.

Závod minikár

Rada města nemá námitek k žádosti
Spolku Minikárklub při ÚAMK-AMK
ŠKODA Mladá Boleslav k uspořádání závodu „Slalom minikár – Pohár České republiky“, dne 20. 5. 2018 od 7 do 17.30
a s ním spojeným uzavřením ulice Zámecká, a to po dobu závodu.
Bc. Zdeněk Krenický
tajemník úřadu

POZVÁNKA

Den Země 2018
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
životnímu prostředí. Škody, které způsobíme sami svou neznalostí nebo nevšímavostí vůči našemu okolí a přírodě, totiž mnohdy nejdou napravit.
Město Bělá pod Bezdězem ve spolupráci se společností Lesy Bělá, s.r.o.,
a Základní školou Bělá pod Bezdězem
upořádalo akci ke Dni Země, která se
konala dne 20. 4.
Do této akce se zapojili žáci 9. tříd základní školy, kteří nejdříve zasadili 10
ks vzrostlých habrů obecných v okolí
městského fotbalového stadionu jako
náhradu za dřeviny, které musely být
pokáceny vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu. Dále děti prostříhaly
náletové dřeviny v této lokalitě a posbíraly odpad, jako např. plast, papír, sklo
a kovové předměty. Veškerý odpad,
který byl nalezen, roztřídily v místním
Sběrném dvoře v Mělnické ulici.
Jako odměnu za dobře odvedenou práci
si děti opekly vuřty.

kovou cenou 535.637,28 Kč bez DPH.
Zároveň rada města odsouhlasila znění
smlouvy o dílo na tuto zakázku.

Děkujeme, že chráníte přírodu a krajinu.
Jana Kodriková
referent životního prostředí
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Zveme vás na veřejné
jednání Zastupitelstva města Bělá
pod Bezdězem, které se koná
16. 5. 2018 od 17 hod.
v klubu Základní školy
v Máchově ulici.

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zápis do prvních tříd
Zápis dítěte do první třídy patří mezi
jeden z několika významných okamžiků, které si nechce žádný rodič nechat ujít. Děti přicházejí do školy ukázat, co všechno se doposud naučily a co
už umějí. Pro někoho hračka, pro jiného
těžká zkouška. Přesto je zápis do školy
pro většinu dětí vzrušujícím okamžikem,
na který se těší a mnohdy i dlouho dopředu 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.
V letošním roce se zápis již podruhé
uskutečnil v dubnu, tj. o tři měsíce déle,
než bylo dříve obvyklé. Již několik let
jsou na naší škole rodiče se svými dětmi
zváni na konkrétní termín, takže i letos zápis proběhl v klidu, i když několik slziček také ukáplo. Paní učitelky si

Třetí pozvánka na snídani

s dětmi povídaly, připravily pro ně různé
úkoly, při nichž budoucí žáčci ukazovali
své schopnosti a připravenost do školy.
Na památku na tento den si pak odnesli
drobné dárky, které vyrobili žáci na prvním stupni, barevný odznáček, malé sovičky z keramické dílny a drobnosti od
sponzorů.
Zápis do první třídy proběhl ve středu
4. 4. a ve čtvrtek 5. 4., dodatečný zápis
25. 4. K zápisu se k 5. 4. dostavilo i se
svými rodiči a sourozenci 47 dětí. O odklad školní docházky požádalo pro své
dítě 6 zákonných zástupců, což je podobné jako v loňském roce. Vzhledem
k počtu přihlášených dětí je velmi pravděpodobné, že se v příštím školním roce
otevřou jen dvě první třídy. (pozn. redakce – čísla se vztahují k uzávěrce Zpravodaje)
Mgr. Iva Radochová

Okresní kolo Dětské scény
Ve dnech 21. a 22. 3. se na Gymnáziu
Dr. J. Pekaře v Mladé Boleslavi konalo
okresní kolo recitační přehlídky Dětská
scéna. Zde během dvou dnů reprezentovali naši školu vybraní žáci z I. – IV. kategorie, což zahrnuje děti od druhé po devátou třídu. Celkem jich bělská škola vyslala
třináct.
Mezi nejmladšími účastníky (I. kategorie) získala čestné uznání poroty
K. Modrá, žákyně III. C. J. Cibrik,
J. Urbánek a M. Doležal se mezi třemi desítkami recitátorů neprosadili.
Ve II. kategorii naši školu zastupovali
D. Florián, J. Vobořil a S. Matoušková.
I přes hezký přednes textů žádné ocenění
nezískali. Tato kategorie byla zastoupena
opět přibližně třiceti žáky.

Ve III. kategorii se se svým recitačním uměním i velmi vhodně vybranými
texty předvedly M. Dimitrova, S. Petrova
a E. Tondrová. Oceněna byla M. Dimitrova,
která si vysloužila čestné uznání poroty.
Zato ve IV. kategorii se bělským žákům
nebývale dařilo. V silné konkurenci získali rovnou dva naši soutěžící postup do
krajského kola. Třetí reprezentantkou
byla S. Řehořková z VIII. B. Postupujícími
se stali D. Durdis z IX. A, který si tento
úspěch zopakoval již podruhé, a P. Vnenková z VIII. B, která bude v krajském kole
v Kolíně nováčkem.
Všem recitátorům děkujeme za pěkný přednes a reprezentaci školy a Davidovi s Patricií budeme držet palce v krajském kole.
Mgr. Zuzana Kleinová

Úspěchy anglického jazyka žáků bělské školy
V prosinci se v naší škole v Bělé pod
Bezdězem uskutečnilo základní kolo
konverzační soutěže v anglickém jazyce.
Soutěž měla tři kola – písemnou, poslechovou a ústní část - a byla rozdělena na
dvě kategorie: I. kategorie žáci 6. a 7. r.,
II. kategorie – žáci 8. a 9. r. Zúčastnilo se
jí 40 žáků.
Vítězi na prvním a druhém místě základního kola postoupili do okresního,
které se konalo v Mladé Boleslavi dne
15. 2. V okresním kole obsadila žákyně
9. ročníku Nela Cankařová vynikající
1. místo v kategorii II. A a tím postoupila do kola krajského, které se konalo
dne 27. 3. v Kladně. Ani zde však její

úspěchy nekončí – ve své kategorii opět
obsadila vynikající 1. místo a postoupila
do ústředního kola, kde se utkají nejlepší
soutěžící z celé republiky.
Krajského kola se zúčastnil také žák sedmého ročníku Matěj Trávník, který soutěžil v kategorii II. C. Tato kategorie neměla okresní kolo, proto Matěj postoupil
ze základního rovnou do krajského.
I Matěj se umístil velmi pěkně - na
5. místě. Určitě je to velký úspěch žáků
naší školy.
Věříme, že se Nele podaří úspěšně se
umístit i v ústředním kole, které se koná
3. 5. v Praze, a budeme jí držet palce.
Mgr. Květuše Vernerová
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Stejně jako v minulých letech, i letos se
bude konat „Férová snídaně“. A opět tu
bude druhou květnovou sobotu. Ta letos
připadá na 12. 5., na den, kdy je vyhlášen
Světový den pro fairtrade (FT).

My budeme slavit piknikovou snídaní.
Pokud jste se již v minulých letech zúčastnili, víte, že jde o pohodové setkání
lidí, kteří se chtějí sejít pro dobrou věc
a ještě si u toho pochutnat. Co k tomu
potřebujete? Deku, dobrou náladu a také
něco na zub – z FT surovin, biosurovin či
domácích dobrot. A kde se toto setkání
lidí podporujících myšlenku fairtrade
uskuteční? Opět na zahradě Sboru BJB
na Masarykově náměstí, pokud nás déšť
nezažene dovnitř. Snídat začneme v půl
desáté. Zveme všechny, kdo se k nám
chtějí přidat.
Ing. Pavlína Cankařová

Jaro v ptačí říši
Jelikož dlouho očekávané jaro stále nepřicházelo, sletěla se do vestibulu naší školy ptačí
rada, vedená předsedkyní paní Harpyjí.

Členové rady, místopředseda pan Sup
s pokladníkem docentem Strakou, dámy
z Labutího jezera, MUDr. Strakapoud,
Mgr. Sova, madame Volavka, kmotry
Husy, zástupci Nového Zélandu páni Kiviové a v neposlední řadě lady z Kurníku
i s drobotinou spojili své síly s vodou
z kouzelného vodopádu a jaro přivolali.
Všechny členy rady a různé druhy květin vytvořili žáci keramického kroužku.
Dříve než se rada rozlétne ke svým autorům, zajděte se na ni podívat a potěšte
se jí. Stejně jako to udělali naši nastávající
prvňáčci, kterým se ptačí říše velmi líbila,
a na památku na tento významný den si
každý z nich odnesl podobenku magistry Sovy, jež stála modelem našim malým
umělcům.
Blanka Řepková a Šárka Müllerová

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Balónové hemžení
Vážení přátelé
a příznivci balónového létání,
než jsme se nadáli, rok utekl jako
voda a my opět finišujeme s letošním, již 16. ročníkem Bělského balónového hemžení. Přibylo nám sice
pár vrásek :o), ale to nic nemění na nadšení
tuto akci uspořádat. Centrem veškerého
dění bude opět město Bělá pod Bezdězem.
Vše proběhne ve dnech 21. - 24. června.
Očekáváme opět příjezd cca 20 posádek z celé
České republiky. Organizátorem „Hemžení“
je tradičně Balloon Club Bílá Hlína. Celkem
je plánováno 5 letů, a dovolí-li počasí, v sobotu 23. 6. proběhne tradiční noční ohnivá
show na hřišti „U Háječku“, při které piloti
ukážou, jaké kousky lze s hořáky prová-

dět… možná i s nafouknutými balóny, což
ovšem záleží na tom, na čem je balónové
počasí nejvíce závislé, a to na počasí. Zde
pouze upozorňujeme, že na sobotní večerní
let i noční show bude na „Háječek“ opět povolen vjezd pouze vozům balonářů a účinkujících. Tímto předem děkujeme za pochopení.
Organizátoři se mohou snažit sebevíc, ale
vše by nemohli uskutečnit bez velké podpory
Města Bělá pod Bezdězem a sponzorů, neboť
díky nim je možné uspořádat jednu z největších balonářských akcí v České republice
právě „u nás v Bělé pod Bezdězem“, jmenovitě
paní starostky Jitky Tošovské a pana místostarosty Lukáše Volemana, za což jim již předem
patří velký dík.
Program:
čtvrtek 21. 6. v 19 hodin večerní let ze hřiště
„U Háječku“

pátek 22. 6. v 6 hodin ranní let
pátek 22. 6. v 19 hodin večerní let
sobota 23. 6. od 16 hodin společensko-zábavné odpoledne na hřišti „U Háječku“
sobota 23. 6. v 19 hodin večerní let + od
22:30 hod ohnivá show
neděle 24. 6. v 6 hodin ranní let
Časy startů mohou být vlivem povětrnostních
podmínek posunuty a také žádáme o trpělivost při přejezdu balónových vozidel přes
město, který se může protáhnout. Aktuální
místa startů naleznete na plakátech a na webových stránkách Balloon Clubu Bílá Hlína.
Tak nezbývá než napsat e-mail „tam
nahoru“, aby vyšlo počasí a vše proběhlo k všeobecné spokojenosti.
Balloon Club Bílá Hlína

Máchovi v patách
V sobotu 26. 5. se vydáme po Zlaté stezce
hradů v Českém středohoří do vinařství v Třebívlicích. Ovšem vinařství
si necháme až na závěr,
aby naše nohy předčasně
neztěžkly.
Putování zahájíme
v 9 hod. v Třebenicích
prohlídkou Muzea českého granátu. Poté se
vydáme v Máchových
stopách na zříceninu
hradu Košťálov přes zámek Skalka do obce
Vlastislav, do míst, kde měla podle Jirásko-

vých Starých pověstí českých proběhnout
Lucká válka. Cíl putování je v nedalekých
Třebívlicích, které spadají do nejstaršího
vinařského regionu v Čechách. Vinařství
navazuje na mnohasetletou tradici litoměřických vinic a připomíná příběh nenaplněné lásky Johanna Wolfganga Goetha
k baronce Ulrice von Lewetzow. V Třebívlicích navštívíme Zámecké vinařství
s komentovanou prohlídkou vinic a degustací vína. Zájemci mohou nahlédnout
do malého muzea Ulriky von Lewetzow
v zámeckém parku.
Odjezd autobusu z Bělé od sportovní haly je v 7.30, z Doks, autobusového nádraží, v 7.45. Zahá-

jení v Třebenicích v 9 hod. Jízdné je
150 Kč, startovné 30 Kč.
Zlatou tečkou za cestami s Máchou za révou a chmelem bude 8. 9. návštěva Žatce,
evropského města piva.
Protože počet míst je omezen, neodkládejte rezervaci místa v autobuse
a přihlaste se co nejdříve na všechna
nebo jen některá z nabízených putování u Jiřího Bollarda (720 584 360) či
na stránkách TPD Bělá pod Bezdězem
(http://www.tpdbelapodbezdezem.wbs.cz).
Těšíme se na všechny máchovské romantiky a milovníky vinného či chmelového
moku.
Za pořadatele R. Mauserová

Úklidová akce na Vrchbělé
Dne 7. 4. se konala ve Volnočasovém
sportovním areálu ve Vrchbělé úklidová
akce v rámci celorepublikové kampaně
„Ukliďme Česko, ukliďme svět“. Akci pořádala ZO ČSOP Klenice ve spolupráci
s městem Bělá pod Bezdězem a firmou
ŠKODA AUTO a.s.
Celkem se úklidové akce na pomoc pří-

rodě zúčastnilo 115 osob, mezi nimi převážně zaměstnanci firmy ŠKODA AUTO
a.s., děti z Dětského domova v Krnsku
a v Mladé Boleslavi, členové ZO ČSOP
Klenice a občané města Bělá pod Bezdězem. Mezi zúčastněnými byl i člen představenstva firmy ŠKODA AUTO a.s. pan
Bohdan Wojnar.
Během této akce se
podařilo zlikvidovat staré skládky,
které zde zůstaly
po sovětských vojácích. Převážnou
část odpadů tvořily různé kabely,
pneumatiky, dráty,
ale našel se i starý
vojenský periskop,
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rozložené auto značky Fiat atd. Nasbírané odpadky naplnily 6 velkokapacitních kontejnerů, a tuto akci tak řadí
mezi nejúspěšnější úklidové akce, které
se v regionu od vzniku této kampaně
pořádaly.
Firma ŠKODA AUTO a.s. rozdala všem
účastníkům drobné dárky jako poděkování
za účast, vyhlásila tři nejlepší sběrače a připravila pro všechny účastníky občerstvení.
Na závěr si všichni mohli poslechnout přednášku ředitele CHKO Kokořínsko - Máchův
kraj pana Ing. Ladislava Pořízka o přírodě
Vrchbělé, o vlcích, kteří zdejší oblast obývají,
o vzácných rostlinách atd. Všem zúčastněným patří velké poděkování za obětavou
práci a vysoké nasazení. O akci natočila reportáž Boleslavská televize.
Zdroj: ŠKODA AUTO a.s., foto: René Fluger

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
KOMORNÍ SÁL MKZ
POHÁDKA
BAJAJA
Divadlo Na Větvi
Sobota 12. 5. od 15 hod.
v Komorním sále MKZ
Vstupné 30 Kč

Klasická pohádka, ve které se objeví princ,
princezna, král, drak, kůň, meč a květina.
O tom, že v životě je vždycky potřeba
troška nadhledu, dobré nálady a ani kouzelný meč není k zahození…
Pro děti od 3 let a všechny milovníky pohádek.

INFORMAČNÍ CENTRUM s expozicemi
NA ZÁMKU
Turistická sezona na zámku začíná
Sobota 5. 5. v 15 hod.
Turistickou sezonu na zámku v Bělé
pod Bezdězem zahájíme 5. 5. v 15 hod.
vernisáží výstavy Svaté obrázky na bělském zámku, která vznikla ve spolupráci
s Národním muzeem v Praze. Vedoucí
oddělení knižní kultury, kurátor nakladatelských archivů a osobních fondů
Knihovny Národního muzea (KNM)
PhDr. Pavel Muchka pro nás vybral svaté
obrázky z pozůstalosti úředníka Bedřicha Přibila, která je základem fondu svatých obrázků KNM. Výstava je připomenutím výroby tohoto tovaru v dětské
manufaktuře na zdejším zámku, i když
svatý obrázek vyrobený přímo v Bělé
bychom ve sbírce hledali marně.
Vernisáž výstavy doprovodí rukodělná
dílnička s výtvarnickou rodinou Jelenových. Tiskařský lis se nám tu zkrátka
v sobotu odpoledne nezastaví. Ukončení
akce v 17 hod.
-Josef Müller-

Děti nocovaly v knihovně
V pátek 23. 3. v naší Knihovně Vl. Holana
opět proběhla „Noc s Andersenem“. Akce
pro podporu dětského čtenářství se pořádá
k Mezinárodnímu dni dětské knihy, který
se slaví v den narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena (2. 4.
1805 – 4. 8. 1875).

Program Noci kostelů

košík hub. Než vyšplhali až nahoru k hradu,
museli si několikrát odpočinout. Konečně
uviděli hradní bránu. „Hurá! Už jsme tady!“
zakřičel pejsek. Z věže byl krásný výhled
na Bělou pod Bezdězem, Máchovo jezero,
hrad Housku, Vrátenskou rozhlednu a Ještěd. Pejsek s kočičkou si pochvalovali, jak je
tady krásně. Dolů se jim šlo veseleji a už se
moc těšili, jak si doma pochutnají na dobrotách z nasbíraných hub. Večer byli oba
unavení a šli rychle spát. Výlet se jim moc
líbil a řekli si, že si zase brzy vyrazí na další.
Konec – zvonec.

Pátek 25. května 2018
Bělá pod Bezdězem
Klášterní kostel sv. Václava
17:00 Mše svatá
17:45 Nápisy v lunetách
18:15 Varhany a zpěv, Improvizace
P. Kamil Škoda, zpěv Bělského
farního sboru
18:45 Prohlídka barokních varhan na
kůru
Prohlídka muzejní výstavy na oratoři:
Augustiniáni v Podbezdězí, archeologický výzkum kláštera
Zámecká kaple sv. Josefa
19:30 Vojtěch Král – autorské
kytarové písně
20:00 Výstava muzea v sakristii:
Strom jako symbol - rostlinná
symbolika v křesťanství

Jedním z témat letošního ročníku bylo Povídání o pejskovi a kočičce. V knihovně
nocovalo 11 dětí, pro které byl připraven
bohatý program. Nejvíce zábavy si užily
při pečení dortů. Ten opravdový si snědly
ráno k snídani a druhý nám zdobí čítárnu
v knihovně. Můžete se přijít podívat, jak
se nám povedl.
Děti také vymyslely svou vlastní pohádku,
kterou vám právě představujeme:
„Jak šli pejsek s kočičkou na výlet“
Jednoho dne řekl pejsek kočičce, že by si
mohli udělat výlet na hrad Bezděz. Byl
krásný podzimní den. Cestou nasbírali plný

Rukodělná dílnička – Enkaustika
Neděle 3. 6. od 13, 14, 15 hod.
Vstupné: 50 Kč
Jde o malířskou techniku, kde se používá
horký, nejčastěji včelí vosk, do kterého je
přidáván barevný pigment. Samotné slovo
enkaustika v překladu znamená vypálení.
Vosk je nanášen pomocí enkaustické žehličky na papír. Můžeme používat enkaustické pero s různými nástavci, vyhřívané
desky a horkovzdušné pistole. Je vhodná
pro každého, protože malování horkým
voskem patří k úžasným a kreativním formám malířství.
Enkaustika má jednoduchý postup a není
potřeba mít speciální talent. Tuto výtvarnou
techniku nás naučí používat opět Martina
Poliaková z Trutnova.
Jelikož se pracuje s horkou žehličkou, děti
se mohou kurzu účastnit pouze za doprovodu dospělé osoby. Délka kurzu je 60 min.
Pozor – na tuto dílničku je nezbytná rezervace pracovního místa na www.mkzbela.
cz, ic@mkzbela.cz nebo na telefonu
313 034 288.

Všem se nocování v knihovně moc líbilo
a už se těšíme na další ročník.
Bělské knihovnice
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Farní kostel Povýšení sv. Kříže
20:30 Občerstvení, možnost setkání
s knězem
21:00 Krátký varhanní koncert
David Coufal
21:30 Modlitba za město, kostel
otevřen do 22:30
Všichni jste srdečně zváni!

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Muzeum Podbezdězí v květnu
BABIČČIN BLEŠÁČEK
Středa 2. 5. od 13 – 17 hod.
Přines všechno,
co léta schováváš,
že zhubneš, tu naději
už nemáš.
Šaty, svetry, botky,
ba i nějaké tretky.
Posedíme, kávičku si dáme
a den příjemný si uděláme.
Bělské ženy vás zvou do Muzea Podbezdězí na Babiččin blešáček, kam
každá může přinést nepotřebné oblečení,
které doma schovává, nebo si naopak nějaký ten kousek odnést.
BĚLSKÁ KRONIKA 1918 - 1938
6. 5. - 28. 10.
Vernisáž 6. 5. od 15 hod.
Výstava zachycuje všední i nevšední dny venkovského města
v časech první
republiky. Jednotlivé kapitoly výstavy (např. obchody,
školství, černá kronika) jsou zpracovány
podle Pamětní knihy města Bělé pod
Bezdězem. Na vernisáži, která se koná
6. 5. od 15 hod., vystoupí pražský písničkář
Franta Vlček se synem Martinem.
SRPNOVÉ DNY 1968
15. 5. až 28. 10.
Vernisáž 15. 5. od 17 hod.
Výstava připomene padesáté výročí okupace Československa vojsky Varšavské
smlouvy. K dispozici budou dobové tiskoviny a dokumenty z Bělé pod Bezdězem či vzpomínky pamětníků. Výstava

bude zahájena 15. 5. v 17 hod. přednáškou
PhDr. Milana Bárty z Ústavu pro studium
totalitních režimů.
Strom jako symbol
25. 5. až 28. 10.
U příležitosti akce Noci kostelů, která se
koná dne 25. 5., připravilo Muzeum Podbezdězí v zámecké kapli sv. Josefa výstavu
věnovanou rostlinné výzdobě v církvi. Výstava je součástí prohlídky Muzea Podbezdězí a bude otevřena až do 28. 10.
EDUARD ŠTORCH - 140 let od narození autora Lovců mamutů
29. 5. - 2. 9.
Vernisáž 29. 5. od 17 hod.
Muzeum Podbezdězí připravuje výstavu k výročí 140 let
od narození Eduarda Štorcha, autora slavného románu
Lovci mamutů. Kromě života
a díla Mistra budou představeny také originální nálezy
mamutích kostí a nanejvýš vzácné chlupy
mamutí srsti zaslané našemu muzeu z daleké Sibiře, kde byly vydobyty ze zmrzlé
ruské půdy! Poprvé bude také vystaven spisovatelův deník od soukromého sběratele.
PODBEZDĚZÍ V PROMĚNÁCH ČASU
Stálá expozice
Nová interaktivní stálá expozice Muzea
Podbezdězí představuje tradici regionu,
kulturní a historické památky i osobnosti
Podbezdězí.
HISTORICKÉ MOTOCYKLY
28. 4. - 28. 10.
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.
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
p. B. Zakoupit je můžete na
pokladně Muzea Podbezdězí
za 60 Kč.
Mše svatá v kapli sv. Josefa
Pátek 11. 5. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli
sv. Josefa v Bělé pod Bezdězem bude sloužena v pátek 11. 5. od 18 hod.
Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 25. 5. od 17 hod.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava
při augustiniánském klášteře v Bělé pod
Bezdězem bude sloužena v pátek 25. 5. před
akcí Noc kostelů od 17 hod.
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 10. 5. by oslavil 30. narozeniny můj syn,
Michal Orolín.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
mamka a bratr Pavel
„Dobrý člověk nikdy neumírá v srdci těch, kteří
ho milovali.“
Dne 11. 5. uplyne 19 let, co nás opustil pan Josef
Novák z Bělé pod Bezdězem.
Stále vzpomínají manželka Hana, děti s rodinami a švagrová Maruška.

Gratulace
Dne 19. 5. tomu bude 11 let, co nás
navždy opustil pan Josef Pelc.
S bolestí v srdci vzpomíná manželka
s rodinou.

Poděkování
Děkuji paní starostce Jitce Tošovské, Svazu
postižených civilizačními chorobami, celé své
rodině a přátelům za milou návštěvu, blahopřání i dárky k mému životnímu jubileu.
Pelcová Jaroslava
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Dne 6. 5. oslaví můj milovaný manžel, pan Josef
Beer své 90. narozeniny. Hodně zdravíčka, které
moc potřebuje, štěstí, lásky, spokojenosti do dalších let mu přeje manželka Hana Beerová, dcera Katka Hergetová s přítelem a dcera Jarmila
s rodinou.
Dne 21. 5. oslaví naše milovaná maminka, paní Mgr. Miroslava Votočková krásné
70. narozeniny.
Přejeme jí všechno nejlepší, hodně moc zdraví,
štěstí, lásky a spokojenosti do dalších let.
Manžel Petr, syn David, dcera Petra a vnuk Daniel

SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST
X. ročník Bělského jarního čtyřboje
ve sportovní gymnastice
Desátého ročníku gymnastické soutěže
Bělský jarní čtyřboj se v neděli 25. 3. zúčastnilo 88 děvčat a 12 chlapců z Prahy,
Středočeského, Královéhradeckého a Ústeckého kraje. Domácí Klub gymnastiky
Bělá pod Bezdězem reprezentovaly 33
dívky a mnohé získaly pěkná umístění.

V kategorii nejmladší děti (roč. nar. 2012
a mladší) si medaile rozdělily Kačka
Šnokhousová, Kristýnka Černá a Viktorka
Šárogová. V kategorii nejmladší žákyně
získaly Isabela Sabolová a Viktorka Borovičková stříbrnou a bronzovou medaili.
V kategorii mladší žákyně I (roč. nar. 2010)
získala Aneta Marešová bronzovou medaili,

na pěkném 4. - 5. místě se umístila Lucie
Šárogová a na 6. místě Eliška Peterková.
V roč. nar. 2009 byla nejúspěšnější Vanessa
Bajtlová na 5. místě. V kategorii mladší žákyně II (roč. nar. 2008) obsadila 6. místo
Magdaléna Dürrová. Ve stejné kategorii
(roč. nar. 2007) získala Eliška Landyšová
bronzovou medaili a Kateřina Bradáčová
obsadila 6. místo.
V kategorii starší žákyně III se umístily
Mariana Dürrová, Štěpánka Grégrová, Josefína Syslová na 7., 8. a 9. místě. V kategorii starších žákyň IV získala zlatou medaili
a skleněný pohár Soňa Řehořková. V kategorii dorostenky a ženy vybojovaly Tereza
Dvořáková a Kamila Heřmanová stříbrnou
a bronzovou medaili.
Soutěži byla přítomna paní starostka Jitka
Tošovská, která tak potvrdila podporu
města sportující mládeži. Přes vysoký počet závodníků proběhla celá soutěž ve velice
pěkné atmosféře díky aktivní pomoci všech
rodičů gymnastek Klubu gymnastiky Bělá
pod Bezdězem.

TAJEMSTVÍ
Květen,
druhý máchovský měsíc
Sobota - pondělí
5. 5. - 7. 5.
Putování po Lužických a Žitavských horách
Doprava: vlastní, ubytování v chaloupce
U Tří lip (Mařenice). Navštívíme mimo jiné
vrchol Hvozd, Luž, Jonsdorfské skalní město,
plastiky u Mařeniček a jiné. Vhodná menší
částka v eurech.
Pátek 18. 5.
Schůze turistů na základně od 17 hod. Poslední info k setkání sídel s názvem Bělá, vícedenní zájezdy, letní akce, vaření v přírodě.
Těšíme se na setkání.
Horský vůdce

POHÁR ČESKÉ REPUBLIKY
VE SLALOMU MINIKÁR

Neděle 20. 5. od 7 do 17.30 v Zámeckém
kopci
Již poněkolikáté se v našem městě budou
konat závody ve slalomu minikár, které poBělský sedmiboj
řádá Minikárklub při ÚAMK-AMK Škoda
Mladá Boleslav, pověřená Komisí minikár
S klidným svědomím můžeme říct, že hrát, přihlaste se buď na e-mailu AČR. Příhodná poloha i sklon zámeckého
3. ročník bělského sedmiboje se úspěšně belskysedmiboj@gmail.com, nebo na tele- kopce jsou pro tyto závody ideální, a tak je
můžeme vidět takřka každoročně.
rozeběhl. Jako v minulých ročnících, i letos fonním čísle 603 226 500.
začal turnajem v bowlingu. Zúčastnilo se Bělský sedmiboj bude pokračovat tradičně Po dobu konání bude Zámecký kopec zcela
ho 9 čtyřčlenných družstev, která koulela Bělskou regatou (28. 7.), kdy proběhne uzavřen, proto počítejte s tím, že do města
jak o život. Velice sympatickým byl nástup i turnaj smíšených čtyřčlenných družstev se autem dostanete přes Táborovou ulici,
družstva Sahara Junior. Zkrátka, špičkové v plážovém volejbalu. A nesmím zapo- nebo bude možný průjezd kolem restautýmy se starají i o svůj dorost. Výsledky na menout na Bezdědický krpál (8. 9.), který race U Koníčka k městskému fotbalovému
prvních pěti místech byly po perném boji bude letos doplněn nejen o dětský závod stadionu.
takovéto:
jako vloni, ale i o cyklistickou část. Vše Věříme, že vás tato malá dopravní komplikace neodradí od zajímavé podívané.
1. Bezdědice
428 b. do kopce.
Milan Lomoz
2. Březinka
394 b.
3. Vodojem
386 b.
TJ Sokol Bělá - házená
4. „Měšťáci“
331 b.
Spolek amatérských
5. Výsluní
323 b.
V dubnu pak proběhl turnaj v šipkách. Jeho
výsledky však v okamžiku uzávěrky tohoto
Zpravodaje nejsou známy.
Dalším turnajem, který proběhne 26. 5.,

bude turnaj smíšených trojic v nohejbale. Bojovat se bude na školním hřišti
v Máchově ulici, a pokud si chcete za-

-Yvona Řehořková-

cyklistů v Bělé pod
Bezdězem

BĚLSKÁ VTEŘINA
Závod Unie amatérských cyklistů – 2018 19. ročník časovky jednotlivců
v neděli 13. 5. od 11 do 15 hod. na trase
Bělá pod Bezdězem – hranice kraje a zpět.
Závod se bude konat za plného silničního
provozu, uzavřen bude pouze cílový chodník v ulici Elišky Krásnohorské. Trasa závodu bude označena dopravním značením,
v místě obrátky na hranici Libereckého
kraje (u Mariánské cesty) se můžete setkat
s krátkodobou uzavírkou.
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Zápasy ve Sportovní hale

Sobota 5. 5.
13 hod.: ml. dorostenky TJ Sokol Bělá
p. B. - Slavoj Žirovnice
15 hod.: st. dorost TJ Sokol Bělá p. B. Loko Vršovice
17 hod.: muži TJ Sokol Bělá p. B. - Jičín C
Sobota 19. 5.
13 hod.: ml. dorostenky TJ Sokol Bělá
p. B. - DHK Pardubice
15 hod.: muži TJ Sokol Bělá p. B. - Česká
Lípa

INZERCE
Městská kulturní zařízení v Bělé pod Bezdězem, příspěvková organizace
Vás zvou

Info centrum

na zámku v Bělé

ENKAUSTIKA
NÍH O MÍ STA
ERVAC E PR AC OV
034 288.
NE ZBY TN Á REZ
TEL EFO NU 313
TO DÍL NIČ KU JE
NA
TU
BO
NA
–
NE
R
CZ
ZO
LA.
PO
ZBE
ELA.CZ, IC@ MK
NA WW W.M KZB

NEDĚLE

3. 6. 2018

13.00 – 14.00 – 15.00
Enkaus�ka má jednoduchý postup a není potřeba mít speciální talent. Tuto výtvarnou
techniku nás naučí používat opět Mar�na Poliaková z Trutnova. Jelikož se pracuje s horkou
žehličkou, dě� se mohou kurzu účastnit pouze za doprovodu
dospělé osoby. Délka kurzu je 60 min.
VSTUPNÉ 50,- Kč

Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem,
IC s expozicemi

5. 5.- 30. 9. 2018

Svaté obrázky

Odstartujte sezonu
na novém elektrokole!

na bělském zámku
zahájení výstavy
5. května v 15. 00

připraveno ve spolupráci s Národním muzeem v Praze

Okna 25

777 645 205

elektrokola-pek.cz

hledáme brigádníka

pro letní sezónu do sportovně
rekreačního areálu vrchbělá
jedná se o obsluhu lanového centra,
kempu a dohled nad areálem

bližší informace na telefonním čísle
725 382 266, martin garanič
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