
Z  města  a  městsKÉHO  ÚŘaDU  -    Ze  ZáKlaDní  a  mateŘsKÉ 
šKOly  -  Z  KUltUrníHO Dění  -  Ze  spOrtU a  spOlKOvÉ činnOsti 

Výstavní sál
FOTOGRAFIE JIŘÍHO MALÉHO

2. – 27. 6.
otevřeno po – čt 

od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod.

Čtvrtek 7. 6.
BAROKNÍ GENERACE VALDŠTEJNŮ
přednáška v Muzeu Podbezdězí

od 17 hod. 
Vstupné: 30 Kč

Pátek 8. 6. 
Mše svatá v zámecké kapli  

sv. Josefa od 18. hod.

Sobota 23. 6. 
O VYKUTÁLENÉM ŠTĚSTÍ

Divadlo Matýsek
v Komorním sále MKZ

od 15 hod. 

Pátek 29. 6.
PANENKY A JEJICH KAMARÁDI
LETNÍ VÝSTAVA KLUBU PANENEK

Otevřeno od 10 do 17 hod. 
Vstupné dobrovolné

Pátek 29. 6. 
Mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře od 

18 hod.

Úterý 3. 7. 
GALERIE ČESKÁ BRÁNA

Letní sezona s otevírací dobou 
úterý – sobota od 13 do 17 hod.

Rezervace na akce MKZ možné na 
www.mkzbela.cz 

VÁžENÍ SPOLUOBČANÉ,
červen
6/2018

42. ročník

začíná nám měsíc, který odstartuje léto, 
čas dovolených, pobytů na chalupách a ji-
ných rekreačních objektech. Školákům 
skončí další školní rok a nastanou prázd-
niny, dny odpočinku, her a skotačení, po-
bytů na koupalištích, zkrátka letní rado-
vánky, ale určitě se nebude zahálet a  ve 
městě se bude pracovat.
Tento měsíc by měl být dokončen celý 
chodník k  PENNY marketu. Část ulice 
Máchova dostane nový povrch a opět žá-
dáme spoluobčany o  shovívavost a  opa-
trnost při průchodu touto ulicí. Začne 
oprava stropu v tělocvičně základní školy, 
která se naplánovala na tento čas, kdy žáci 
mohou používat venkovní hřiště a potom 
následují prázdniny, dny volna.
Veřejného osvětlení by se měli dočkat 
také obyvatelé v  oblasti bývalé Linety 
(Sedřezy). Toto osvětlení se celé vybuduje 

z dotace od Ministerstva vnitra ČR, které 
poskytuje finanční prostředky městům 
nebo obcím kvůli zvýšení bezpečnosti 
obyvatel, na jejichž katastrálním území se 
nalézá zařízení pro zajištění cizinců.
Bude se pracovat i na dalších naplánova-
ných akcích. Otevřou se brány koupaliště, 
tak si ho užívejme plnými doušky. Ne-
zapomeňte se zastavit na některé z  akcí, 
které jsou pro vás připraveny. Nad Bělou 
se opět vznesou pestrobarevné balony, 
uskuteční se návštěva Bělé nad Radbuzou, 
při dětských dnech děti oslaví svůj svátek, 
jsou nachystány výstavy a  další dopro-
vodné programy na tento čas.
Přejeme všem krásné zážitky a  slunečné 
dny. 

Jitka Tošovská a Lukáš Voleman, 
vedení města.
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Z města a městsKÉHO ÚŘaDU 

Trasa dešťové kanalizace ze zámku
Rada města odsouhlasila návrh trasy deš-
ťové kanalizace na akci: „Bělá pod Bezdě-
zem – Odvedení dešťových vod z  okolí 
zámku do Bělského potoka“, zpracované 
firmou Projektový atelier pro architekturu 
a pozemní stavby, spol. s r.o., Praha 2.

Plnění rozpočtu k 31. 3. 2018
Rada města doporučila zastupitelstvu 
města schválit stav plnění rozpočtu města 
k 31. 3. 2018 - příjmy ve výši 26.894.641,- 
Kč, výdaje 15.946.853,- Kč. 

Úprava kanalizace
Rada města rozhodla, že nejvhodnější na-
bídkou na veřejnou zakázku malého roz-
sahu „Úprava kanalizace u  ulice Forten-
ská, Bělá pod Bezdězem“, zahájenou dne 
16. 4. 2018, je nabídka uchazeče STAVO-
TRANS s. r. o. Mnichovo Hradiště, a  to  

Úprava hřiště U Vodojemu
Rada města odsouhlasila variantu č. 3 
úpravy hřiště U Vodojemu v cenové relaci 
1.015.466,- Kč bez DPH. Dílo bude prove-
deno dle projektové dokumentace vypra-
cované firmou PARD Praha s. r. o.

Centralizace ZŠ
Rada města odsouhlasila finální po-
dobu půdorysů na akci „Centralizace ZŠ 
I. etapa - družina“, zpracovaných společ-
ností Rh-arch s. r. o., Praha 1.

Zveme vás na veřejné  
jednání Zastupitelstva města Bělá 

pod Bezdězem, které se koná  
27. 6. 2018 od 17 hod.  
v klubu Základní školy  

v Máchově ulici.

1. června
PROVOZNÍ DOBA DENNĚ  

OD 9 DO 19 HOD.
Koupání v přírodním koupališti je 

na vlastní nebezpečí.

POZVÁNKA

REVITALIZACE A OBNOVA 
MĚSTSKÉHO HŘBITOVA

STAVBA CHODNÍKU 
K PENNY

OTEVŘENÍ BĚLSKÉHO 
KOUPALIŠTĚ  

s nabídkovou cenou ve výši 1.031.228,37 
Kč včetně 21 % DPH a s celkovou dobou 
plnění ukončení díla do 30. 11. 2018. 

Projektová dokumentace 
na opravu komunikací

Rada města rozhodla, že nejvhodnější na-
bídkou na opakovanou veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Nabídka – PD oprava 
komunikace, chodníků a VO v ulici Jirás-
kova, Krátká, Tréglova a Fortenská ulice, 
v  Bělé pod Bezdězem“, oznámenou dne 
16. 4. 2018, je nabídka uchazeče PARD 
Praha s. r. o. s nabídkovou cenou 140.708,- 
Kč bez DPH, 170.256,68 Kč včetně 21 % 
DPH. Termín odevzdání díla je 30. 9. 2018

Bc. Zdeněk Krenický  
tajemník úřadu

V těchto dnech dochází k modernizaci 
věžních hodin a  výrobě nových čísel-
níků na budově radnice.
Můžeme se těšit na modernizovaný ho-
dinový stroj, který se již nebude muset 
každé dva dny natahovat a  zároveň se 
bude automaticky seřizovat i  při změ-
nách času na letní – zimní.
Nové číselníky budou celokovové 
s  římskými číslicemi, aby byl obnoven 
vzhled z  roku 1908, kdy byly hodiny 
vyrobeny firmou L. Hainz spol. s  r.o., 
která nyní hodiny modernizuje.
Hodinový stroj a nové číselníky budou 
znovu namontovány na konci měsíce 
června.

odbor RaMM 

Správní odbor městského úřadu po-
řádá další, již tradiční jarní výlet pro 
seniory. Tentokrát bude naše cesta 
směřovat do obce Huť na Jablonecku, 
kde uvidíme mačkání skleněných ko-
rálků a jejich povrchovou úpravu. Poté 
se přesuneme do Jablonce nad Nisou, 
kde si prohlédneme Muzeum české bi-
žuterie a skla. Výlet se uskuteční 12. 6., 
autobus bude odjíždět v 8.30 hodin od 
kapličky a bude stavět na všech předem 
nahlášených zastávkách. Přihlášky při-
jímá Správní odbor MěÚ. Bližší infor-
mace na tel. č.: 326 700 924. 

Jarní výlet pro seniory

Oprava radničních hodin



3

Ústřední kolo Olympiády v anglickém jazyce Dětská scéna 2018

Dění ve městě - Ze ZáKlaDní šKOly

Pedagogové toto jistě znají také. Učím 
již dost dlouho a  mýma rukama prošla 
hezká řádka dětí. Už se mi stává, že učím 
děti svých bývalých žáků a často to bývají 
i sourozenci. Dá se pochopit, že někdy ty 
mladší oslovuji jménem těch starších (sa-
mozřejmě, pokud je to stejné pohlaví).
I tato chyba se mi stala, když jsem psala 
článek v  minulém čísle Zpravodaje 
o  úspěších našich žáků v  anglickém ja-
zyce. Krajské soutěže v Kladně se nezú-
častnil žák Matěj Trávník, jak bylo uve-
deno v  článku, ale jeho mladší bratr 
Jáchym Trávník. 
Tímto bych se mu chtěla veřejně omluvit. 

Mgr. Květuše Vernerová

Velká omluva…

Národní institut pro další vzdělávání 
v Praze hostil ve čtvrtek 3. 5. čtrnáct po-
stupujících žáků z  krajských kol Olym-
piády v  anglickém jazyce. Ti nejlepší 
z nejlepších, kteří se přes školní, okresní 
a  krajská kola probojovali do nejužšího 
výběru, se zde zúčastnili závěrečného 
ústředního kola.
Naše škola za Středočeský kraj do této 
soutěže vyslala Nelu Cankařovou z IX. B, 
vítězku kola krajského. Toto klání mělo 
tři části. V části první si soutěžící vyzkou-
šeli svou schopnost rozumět slyšenému 
textu, tzv. listening a  spelling. Ve druhé 
části šlo o doplnění souvislého textu psa-
ného. Rozhodující byla zřejmě část třetí. 
Zde měli žáci mluvit s  rodilými mluv-
čími na předem neznámé téma a proká-
zat svou schopnost pod časovým tlakem 

plynule a  soustředěně konverzovat. Jak 
se později ukázalo, letošním konverzač-
ním tématem bylo „School and learning“. 
Nejlépe si se všemi nástrahami republi-
kového kola poradila Zuzana Krucinová 
z Českého Těšína.

Nela Canka-
řová potvrdila 
svou „formu“ 
a  obsadila 
krásné šesté 
místo. Za její 
výkon i  vzor-
nou reprezen-
taci školy jí 
patří náš dík 
a gratulace.

Vedení školy

Ve čtvrtek 19. 4. se v Kolíně odehrálo kraj-
ské kolo každoroční recitační soutěže Dět-
ská scéna. Bělskou základní školu reprezen-
tovali v IV. kategorii i naši žáci, a to David 
Durdis, který se tohoto kola zúčastnil již po-
třetí, a Patricie Vnenková, která se stala dru-
hou žákyní naší školy, jež se dostala do kraj-
ského kola. 
Oběma recitátorům se podařilo prezentovat 
své texty na výbornou. David bezesporu udě-
lal na porotu dojem svým postojem, který 
se mu do básně Havran podařilo zakompo-
novat, neméně také rozsahem textu, protože 
tuto báseň recitoval celou. Velmi kladně byla 
hodnocena barva jeho hlasu i to, že navzdory 
nesmírně dlouhé básni dokázal diváky strh-
nout a udržet jejich pozornost.
Patricie získala pochvalu za precizní před-
nes. Oba reprezentanti dostali spoustu ano-
nymních vzkazů od tamějších diváků s ve-
lice kladnou konstruktivní kritikou. Sama 
porota později potvrdila, že oba přednesy 
měly vysoké šance, bohužel na výhru to ne-
stačilo. Domů odjeli s  čestným uznáním, 
o  které se zasloužil David. David Durdis 
uvedl, že ani v  jednom z  předešlých roč-
níků nebyla tak silná konkurence jako nyní. 
Velká většina soutěžících recitovala zají-
mavé texty a úroveň přednesu byla vyšší než 
kdy předtím.
David uvedl: „Navzdory tomu, že jsem byl 
z  naší školy vůbec prvním žákem, který 
se dostal tak daleko, věřím, že rozhodně 
nejsem poslední. Vzhledem k  tomu, že 
jsem v deváté třídě, zasoutěžil jsem si v Dět-
ské scéně jménem naší školy naposledy, ale 
škola jako taková se díky svým reprezentan-
tům do krajského kola určitě ještě párkrát 
podívá, možná i dál.“
Oběma recitátorům za výbornou reprezen-
taci školy děkujeme. Věříme, že se Davidova 
prognóza naplní. A  jemu přejeme hodně 
úspěchů v obdobné soutěži pro starší žáky.

Mgr. Zuzana Kleinová a David Durdis, IX. A

V  sobotu 12. 5. se konala třetí férová 
snídaně, kterou pořádala naše základní 
škola. Po zisku čestného titulu Fairtra-
dová škola šlo v letošním roce o druhou 
velkou akci na podporu myšlenky fair 
trade (FT).
Férová snídaně je piknikový happening, 
na kterém místní fanoušci fair trade spo-
lečně posnídají na veřejném místě, aby 
netradičním způsobem oslavili Světový 
den pro fair trade. My jsme tradičně sní-

dali na zahradě Sboru Bratrské jednoty 
baptistů. Počasí nám přálo, a tak nic ne-
bránilo rozložit deky, vytáhnout z pikni-
kových košů různé FT či biodobroty a se 
stejně smýšlejícími lidmi si příjemně po-
povídat. Došlo samozřejmě i na ochutná-
vání toho, co uvařili či upekli druzí – čoč-
kový salát, králičí karbanátky, pohankové 
palačinky, muffiny… Děti využily pro-
stornou zahradu k  houpání, skotačení 
a  hraní fotbalu. Všichni zúčastnění po-
hodovým a  chutným způsobem přispěli 
k dobré věci. A nebyli jsme jediní. V celé 
České republice podobně snídalo na 172 
místech více než 8 100 lidí.
Příští rok se bude snídat férově opět v sobotu, 
tentokrát 11. 5. Pokud jste letos náš piknik 
nestihli, budeme se na vás těšit za rok.

Mgr. Pavlína Cankařová

Sázení stromků v okolí fotbalového hřiště 
udělalo žákům devátých tříd dobrou re-
klamu. Protože se osvědčili, byli vyzváni, 
aby se této činnosti znovu ujali, tento-
krát však jinde. A protože taková výzva, 
jak si užít čerstvý vzduch a trochu si od-
počinout od učení, nezůstane u žáků ni-
kdy nevyslyšena, vyrazili jsme.
Vybaveni svačinami a  dobrou náladou, 
postříkáni sprejem proti klíšťatům a na-
třeni opalovacími krémy jsme šli do 
Ameriky. Ne, plavání se nekonalo. Pouze 
jsme se přesunuli do místní části Bělé 
zvané Amerika, kde na nás už čekalo 
pětatřicet ovocných stromků. Pokud vás, 
stejně jako nás, překvapilo, proč sázet 
ovocné stromky v lese, máme pro vás od-
pověď. Vězte, že se nikdo nezbláznil. Jde 
totiž o potravu pro zvěř v zimě.
A tak chlapci vykopali jámy, děvčata na-

nosila stromky a přisypala hnojivo, spo-
lečnými silami dobře zahrabali a  ušla-
pali. Pak stačilo jen upevnit kolem 
stromků ochranu proti okusu a  hotovo. 
Za dobře odvedenou práci dostali devá-
ťáci zaslouženou odměnu ve formě opé-
kání buřtů. A pak za halasného smíchu 
a povykování spokojeně unavených pu-
berťáků následovala cesta zpět do školy 
na oběd a zasloužený odpočinek doma.

Ing. Pavlína Cankařová

Třetí férová snídaně je za námi

Sázení stromků podruhé
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Sobota 21. 4. byl krásný slunečný den a na 
terase restaurace U  Koupaliště (známé 
spíše jako U  Hacklů) se v  14 hod. sešlo  
9 družstev připravených bojovat jak 
o turnajové vítězství, tak i o body do Běl-
ského sedmiboje. Dařilo se s  výsledky 
rozdílnými. Na jedné straně byl borec, 
kterému se podařilo zavřít v  obou ko-
lech, a  byli „mučedníci“, jimž se zrovna 
ten den nedařilo. Výsledky pak ukazují, 
jak těsný to boj byl:
1. Březinka  198 tr. b.
2. Měšťáci  248 tr. b. 
3. Vodojem  249 tr. b.
4. Přátelství  277 tr. b.
5. Sahara junior  278 tr. b.

V květnu pak proběhl turnaj v nohejbale. 
Jeho výsledky však v okamžiku uzávěrky 
tohoto Zpravodaje nejsou známy.
Dalším soutěžním dnem bude sobota  
28. 7. Tento den proběhnou na bělském 
koupališti hned dvě soutěže v rámci Běl-
ského sedmiboje. Bude to turnaj v plážo-
vém volejbale smíšených čtveřic (alespoň 
1 žena a  1 muž) a  Bělská regata, závod 
netradičních plavidel. U  regaty dostane 
vítěz hlasování návštěvníků jako již tra-
dičně sud piva. Opět se jedná o otevřené 
soutěže, takže kdo si chcete zabojovat ať 
už ve volejbale, nebo na regatě, přihlaste 
se buď na e-mailu: belskysedmiboj@
gmail.com, nebo na telefonním čísle 603 
226 500.
Po regatě nám pak zůstane ještě Bezdě-
dický krpál (8. 9.), kde bude jak běžecký 
závod dospělých, tak i  dětský závod 
a  nově závod cyklistický. Pro poslední 
turnaj v  badmintonu zatím není znám 
termín, protože ten závisí na rozpisu vy-
tížení haly.
    Milan Lomoz

První květnový víkend se v  našem 
městě konalo okresní kolo Závodu vl-
čat a světlušek (děti ve věku 6-11 let).
Tématem byl Čtyřlístek, místem akce běl-

ský rybník plus přilehlé okolí a zúčastnilo 
se celkem 12 hlídek, každá o 4-8 členech. 
Na tyto závody, kde děti soutěží ve zna-
losti rostlin, živočichů, šifer, zkoušejí si sa-
mostatně připravit občerstvení, a dokonce 
v  rámci první pomoci zkoušejí i  ošetřit 
namaskované zraněné osoby, se vedoucí 
dlouhodobě a  svědomitě s  chlapci i  dív-
kami připravují – vždyť znát přírodu, 
sama sebe i umět pomoci ostatním lidem 
patří k povinnostem každého z nás.
Vzhledem k velké konkurenci (závodníci 

k  nám přijeli z  Mladé Boleslavi, Dobro-
vice, Benátek nad Jizerou, Mnichova Hra-
diště) jsme se trochu obávali výsledku, ale 
naše děti nezaváhaly a velice nás překva-
pily svými výkony – jak dívčí, tak chla-
pecká hlídka získala první místo!
Moc jim blahopřejeme a  samozřejmě 
doufáme, že nabyté vědomosti a  znalosti 
využijí i jindy než při soutěžení v lese…
Děkujeme za podporu Městu Bělá pod 
Bezdězem, firmám a dalším subjektům: 
Atmos, TOM, Lesy Bělá p. B., bělským ry-
bářům, MKZ Bělá p. B.

Jerry

THE HERETICS GROUP SLAVÍ
U Koníčka 7. 7. od 17 hod.

Skupina The Heretics Group vás zve na  
8. BIGBÍTOVÁNÍ, při kterém oslaví 50 let 
od svého založení a zároveň 10. výročí od 
návratu do hudebního světa. 

Den Země je svátek věnovaný naší planetě 
Zemi, každoročně připadá na 22. 4. a připo-
mínají si jej lidé na celém světě. Děti v MŠ 
Velenského k této příležitosti sázely ovocné 
stromky, které pro nás zakoupil městský úřad. 
Jabloň a třešeň už zdobí naši krásnou za-
hradu. Nejen tím si děti připomněly důležitou 
roli přírody kolem nás. Povídali jsme si také 
o tom, jak člověk ovlivňuje životní prostředí 
kolem sebe, jakým způsobem můžeme pří-
rodu chránit a proč je vlastně pro člověka 
tak důležitá.
Další velká akce na téma ekologie proběhla 
v květnu ve spolupráci s Městským úřadem 
Bělá pod Bezdězem a EKO-KOM, a.s.

Za MŠ Bělá pod Bezdězem Ivana Tůmová

Jako každý rok, i  letos probíhalo v  naší 
mateřské škole čtení knížek s rodiči dětí.
Ve třídě Včeliček jsme si s paní Plesarovou 
přečetli pohádku. Děti velmi pěkně po-
slouchaly a  komunikovaly – bez ostychu 
odpovídaly na otázky.
Děkujeme paní Plesarové – za velké i malé 
„Včeličky“.

Stáňa Pospíšilová

Dění ve městě

Bělský sedmiboj II RADOST VE SVORNOSTI

OSLAVA VÝROČÍ

Den Země Ranní kruh u „Včeliček“
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PANENKY A JEJICH KAMARÁDI
LETNÍ VÝSTAVA KLUBU PANENEK
Pátek 29. 6. od 10 do 17 hod.

Ke konci školního roku 
vás všechny zveme do 
Výstavního sálu MKZ na 
výstavu určenou hlavně, 
ale nejen dětem. Najdete 
u nás panenky od mimi-
nek po Barbie. 
Otevřeno bude již od 10 
hodin jako takový malý 
dárek pro všechny, kdo 
si tento den vyzvednou 
vysvědčení, ať už bude ja-
kékoli. Rozhodně můžete začít prázdninové 
nabírání sil do dalších školních ročníků 
právě u nás. 
Expozici pro nás připravil Klub panenky 
ČR. Jeho členové panenky nejen sbírají, 
ale také se starají o jejich opravy, oblečení, 
vlásky nebo třeba předělávají panenky do 
podob filmových a knižních hrdinů. Jejich 
velkou expozici najdete na zámku ve Zruči 
nad Sázavou.

Výstava u nás potrvá celé prázdniny, kdy ji 
můžete navštívit v běžnou otevírací dobu, 
tedy po – čt od 9 do 11.30 a  od 12 do  
16 hod. Mimo tuto dobu bude otevřena 
i každý pátek během promenádních kon-
certů. 

Vstupné do Výstavního sálu je dobrovolné.

Dne 16. 7. zahajuje divadelní spolek LOS  
Libošovice hrou ,, DOKONALÁ SVATBA“ 

Začátek představení od 20.30 hod.

3. 7. - 31. 8. od 13 do 17 hod. 
od úterý do soboty

12. 7. v 17 hod.
Vernisáž výstavy fotografií Renaty Zema-
nové 

ZBOROV, ROK POTé

Takřka rok po prvním významném vy-
stoupení našich legií na Rusi v  bitvě 
u  Zborova (2. července 1917), v  červnu 
1918 českoslovenští vojáci, vojáci doposud 
neexistujícího státu, svádějí boje takřka na 
všech evropských válčištích. Pojďme se na 
skok podívat za vojáky do Ruska. 
Díky brestlitevskému míru, který ukon-
čil válečné operace na ruské frontě, se 
českoslovenští vojáci stahují po bajkal-
sko-amurské magistrále na východ, kde 
se mají ve Vladivostoku nalodit a dopra-
vit do Francie a  pak domů. Kontingent 
Čechoslováků je rozdělen do šesti izolo-
vaných skupin po magistrále takřka ne-
ozbrojen (výměnou za cestu do Vladivos-
toku se Čechoslováci zavázali k neutralitě 
a  odevzdali většinu zbraní. Jediná oz-
brojená zůstala tzv. Penzenská skupina).  
14. května došlo v  Čeljabinsku k  váž-
nému incidentu. Repatriovaný zajatec 
vyhodil z  odjíždějícího vlaku kus litiny  

po československých vojácích a jednoho 
vážně zranil. Legionáři vlak zastavili a vi-
níka vyvlekli ven z vlaku a na místě za-
bili. Místní Sovět při vyšetřování zatkl 
deset československých legionářů. O  tři 
dny později 17. května legionáři své spo-
lubojovníky osvobodili, obsadili město 
a  zmocnili se tří tisíc pušek. Trockij ve 
svém telegramu nařizuje místním So-
větům zadržet, odzbrojit a  rozformovat  
čs.  jednotky a  každý Čechoslovák 
přistižený na magistrále se zbraní 
měl být okamžitě zastřelen. Naši vo-
jáci telegram zadrželi a  spolu s  dal-
šími incidenty ze stran bolševiků (pře-
pady vlaků ze zálohy) jej brali jako 
vyhlášení války. Během následujících  
3 měsíců ovládli celou magistrálu a osvo-
bodili rozsáhlá území. Více o těchto ope-
racích v příštím čísle.

Petr Matoušek

Z KUltUrníHO Dění

Je tomu již takřka rok, kdy jsme 10. června 
2017 otevřeli ve sklepeních IC S EXPOZI-
CEMI na bělském zámku první část expo-
zice Romantická archeologie Bělska. Letos 
navazujeme dalším kamínkem vloženým 
do mozaiky naší vize. 
Vize představit Bělsko nejen jako domov 
náš, ale i  jako domov našich dávných 
předků. Letošní počin navazuje a dopl-
ňuje expozice již otevřené. Místnost po-
sledního božiště Černoboha patera Krol-
muse i nálezy pod horou Bezděz až po 
starobylé Skalsko. 
Nová část nás zavede do tajemného a pů-
vabného bělského okolí. Naleznete zde část 
orbou narušeného žárového pohřebiště 
lidu „popelnicových polí“ s vyloupenou 
hrobkou, kterou spolu prozkoumali v roce 
1998 archeolog Jiří Waldhauser s kamará-
dem Josefem Müllerem z Čisté. Potkáte dva 
významné propagátory historie i archeo-
logie, učitele a spisovatele Eduarda Štor-
cha a Karla Sellnera, projdete se po Sellne-
rově hradišti u Březovic a také Lobčí pod 

Vrátenskou horou. Neméně romantické 
představy nás zavedou na skály, možná 
poslední útočiště přemyslovského knížete 
Soběslava II., Hrádek u Skalska. Jedná se 
o archeologické naleziště prokopávané od 
konce 18. století, které doposud nevydalo 
všechna svá tajemství.
Návštěvníci naší expozice se mohou těšit 
na kopie i originály nalezených předmětů, 
kresebné rekonstrukce i fotografie z vý-
zkumů. Podiví se některým omylům, četné 
romantické představy je možná pobaví. 
V medailoncích se seznámí s profesionály 
i amatéry, kteří přispěli k dnešnímu po-
znání pradávného života na Bělsku.
Expozice vytvořená podle libreta archeo-
loga PhDr. Jiřího Waldhausera, CSc., po-
stupně zaplňuje opravená gotická sklepení 
jihozápadního křídla zámku v Bělé pod 
Bezdězem. Díky pochopení představitelů 
města Bělá pod Bezdězem se daří získávat 
finanční prostředky. Stejně tak těší i pod-
pora od mnohých představitelů samo-
správy i občanů města.

INFORMAČNÍ CENTRUM S ExPOZICEMI 
NA ZÁMKU 

Romantická archeologie Bělska

Ve Výstavním sále uvidíte

LETNÍ PROVOZ ČESKÉ BRÁNYIII. ročník DIVADELNÍHO 
LÉTA POD HRADEM BEZDĚZ

100 let založení Československé republiky

KOMORNÍ SÁL MKZ
POHÁDKA

O VYKUTÁLENéM ŠTĚSTÍ
Sobota 23. 6. od 15 hod. 
v Komorním sále MKZ

Pohádkový příběh o štěstí a lenosti
Dva skřítci Oskar a Kvído se starají o strom 
štěstí Kostičkovník, který musí každý den 
zalévat. Jednoho dne odchází Oskar předat 
štěstí Barunce a o strom se po tu dobu musí 
postarat Kvído. Jenže ten ze všeho nejra-
ději lenoší a spí... Tak se dostane k moci 
zlý Smůlák. Jak to všechno dopadne? To se 
dozvíte z naší činoherně-loutkové pohádky 
plné písniček.
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Letos v červnu to jsou již dva roky, kdy nás navždy 
opustila naše maminka a  babička, paní Taťjana 
Kreidlová, a v únoru to byl rok, co za ní odešel i náš 
tatínek a dědeček, pan Zdeněk Kreidl. 

Stále vzpomínají synové s rodinami.

Dne 5. 6. tomu bude již 20 let, co nás navždy opustila 
maminka a babička, paní Blažena Jirdásková.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná syn Miloš s rodinou. 

Dne 11. 6. tomu bude 10 let, co nás navždy opustil 
pan Eduard Hríb.
S bolestí v srdci vzpomínají dcery Maruška, Marcela 

a ostatní sourozenci.

Dne 16. 6. si připomeneme nedožité 89. narozeniny 
pana Milana Daňhela. Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te si s námi. 

S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 17. 6. tomu bude 10 let, co nás navždy opustila 
paní Antonie Marešová.

S bolestí v srdci vzpomínají syn a dcera s rodinou.

Dne 25. 6. uplynul již rok, co nás navždy 
opustil manžel a  tatínek, pan Alois 
Plavecký. Kdo jste ho znali, věnujte mu 
společně s námi tichou vzpomínku.

Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka a děti.

spOlečensKá rUBriKa

VZPOMÍNKY

Z KUltUrníHO Dění

PřEDNÁŠKA: BAROKNÍ GENERACE 
VALDŠTEJNů - DRAMA O čESKéM 
GRANÁTU A POKřIVENé PERLE 
Čtvrtek 7. 6. od 17 hod., 
vstupné 30 Kč
Přednáška Mgr. Jiřího B. Sturze, Ph.D., 
člena Sdružení historiků ČR, se zabývá 
mnohdy dramatickými osudy několika ge-
nerací hrabat Valdštejnů z tzv. mnichovo-
hradišťské rodové větve na pozadí politic-
kého, kulturního a hospodářského vývoje 
17. a 18. století. 

ExKURZE DO MUZEA EDUARDA 
ŠTORCHA
V červnu připravujeme v rámci výstavy 
„EDUARD ŠTORCH - 140 let od narození 
autora Lovců mamutů“ autobusový výlet do 
Muzea Eduarda Štorcha v Lobči. Mgr. Filip 
Krásný nás také přímo na archeologických 
lokalitách seznámí s obsahy některých Štor-
chových románů, kam spisovatel umístil 
jejich děj. Jednáme i o možnosti prohlídky 
pivovaru v Lobči a exkurze na hrad Ko-
kořín. Všechny informace se v průběhu 
června dozvíte na webových či facebooko-
vých stránkách Muzea Podbezdězí (www.
muzeumbela.cz, www.facebook.com/mu-
zeumbela), nebo přímo v pokladně Muzea 
Podbezdězí.

BĚLSKÁ KRONIKA 1918 - 1938
6. 5. - 28. 10.
Výstava zachycuje všední i nevšední dny 
venkovského města v časech první repub-
liky. Jednotlivé kapitoly výstavy (např. ob-
chody, školství, černá kronika) jsou zpra-
covány podle Pamětní knihy města Bělé 
pod Bezdězem. 

SRPNOVé DNY 1968
15. 5. - 28. 10.
Výstava připomene padesáté výročí oku-

pace Československa vojsky Varšavské 
smlouvy. K dispozici jsou dobové tisko-
viny a dokumenty z Bělé pod Bezdězem či 
vzpomínky pamětníků. 

STROM JAKO SYMBOL
25. 5. - 28. 10.
Muzeum Podbezdězí při-
pravilo v zámecké kapli sv. 
Josefa výstavu věnovanou 
rostlinné výzdobě v církvi. 
Výstava je součástí pro-
hlídky Muzea Podbezdězí 
a bude otevřena až do 28. 10.

EDUARD ŠTORCH - 140 LET OD NA-
ROZENÍ AUTORA LOVCů MAMUTů
29. 5. - 2. 9.
Muzeum Podbezdězí připravilo výstavu 
k výročí 140 let od narození Eduarda Štor-
cha, autora slavného románu Lovci ma-
mutů. Kromě života a díla Mistra jsou vy-
staveny také originální nálezy mamutích 
kostí a nanejvýš vzácné chlupy mamutí srsti 

zaslané na-
šemu mu-
zeu z  da-
leké Sibiře, 
kde byly 
vydobyty 
ze zmrzlé 
ruské půdy! 
Poprvé je 
také vysta-

ven 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 Pod-
bezdězí připravilo 
lahůdku pro mi-
lovníky historic-
kých motocyklů 
československé 
poválečné výroby 
ze sbírky Pavla Dlaska a soukromých sbě-
ratelů. 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 vy-
dalo Muzeum Podbezdězí 
autentické vzpomínky uči-
tele Bohumila Dejmka 
(1898 – 1979) na průběh 
konce války v  Bělé p. B. 
Zakoupit je můžete na po-
kladně Muzea Podbezdězí za 60 Kč.

MŠE SVATÁ V KAPLI SV. JOSEfA
Pátek 8. 6. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv. Jo-
sefa bude sloužena v pátek 8. 6. od 18 hod.

MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. VÁCLAVA
Pátek 29. 6. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava při 
augustiniánském klášteře v Bělé pod Bezdě-
zem bude sloužena v pátek 29. 6. od 18 hod.

Muzeum Podbezdězí, pobočka Muzea 
Mladoboleslavska, Zámek 1 (1. patro), 

Bělá p. B.    tel.: 326 701 618
www.muzeumbela.cz 

muzeumbela@gmail.com

Muzeum Podbezdězí v červnu

Gratulace

Poděkování
Děkuji za milou návštěvu k  mému životnímu 
jubileu a  za dárek paní starostce Jitce Tošovské  
i všem příbuzným a známým. Moc mě to potěšilo.

Josef Beer

Děkuji panu Volemanovi za návštěvu při oslavě 
mých 80. narozenin i za milý dárek. Děkuji také své 
rodině a přátelům za návštěvu a blahopřání k to-
muto životnímu jubileu. 

Jaroslav Serbus 

Dne 14. 6. oslaví narozeniny paní Jolanta 
Jurkovičová. Přejeme všechno nejlepší, hodně 
zdraví, štěstí i radosti ze života.

Od srdce manžel, děti a vnoučata
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spOrt a spOlKOvá činnOst

Ve slibné formě se v polovině května před-
vedlo družstvo žáků 1. FC Bělá pod Bezdě-
zem na posledním žebříčkovém turnaji se-
zony před Mistrovstvím ČR 2018, které se 
bude konat ve dnech 16. a 17. 6. v Bělé pod 
Bezdězem. Všichni naši chlapci se v konku-
renci 53 šermířů z celé ČR vešli do top 10! 
Nejlépe se opět dařilo Ondřeji Procházkovi, 
který vyšermoval stříbro. Matyáš Landovský 

bral tentokrát 6. místo, Martin Novák skončil 
těsně za finálovou osmičkou na 9. místě a Voj-
těch Veselý hned stupínek za ním.
Přijďte zafandit 16. a 17. 6. našim mladým 
šermířům do městské sportovní haly, a oslavit 

tak s námi 10 let šermu v Bělé pod Bezdězem!
Více na: www.serm-bela.webnode.cz

MC

Šermíři před závěrem sezony

Červen počátek dalekých cest 
Sobota16. 6.
Svor-Klíč – vlakový výlet
Sraz Bělá-Česká brána 7.15 hod. odjezd vlaku 
v 7.47 hod. Bělá – město. Doksy v 8.05 hod. 
Návrat v 16 hod.
Trasa Svor-Klíč-Rousínov-Martinovo ú. -Cvi-
kov-Svor  10km.
Výstup na Klíč-náročné. Po domluvě možné 
vynechat výstup na Klíč.

Pátek 22. 6. 
Schůze turistů na základně TPD od 17 hod.
Poslední informace k zájezdu Šumava-Bole-
tice, srpnový zájezd polské Krkonoše, infor-
mace z turistiky.

Horský vůdce

TAJEMSTVÍ

TJ Sokol Bělá - házená

Sobota 9. 6.
9. hod: turnaj přípravek v  Městské 
sportovní hale

Zápasy ve Sportovní hale

Jezdecký klub Vacek všechny srdečně zve 
na jezdecké závody.

Závody se konají ve dnech 2. 6. a 3. 6. v are-
álu Páterov Bělá pod Bezdězem.
Začátek soutěží je v  sobotu od 9 hod.  
po celý den, v neděli od 10 hod.
Všechny vás srdečně zveme.

Dne 14. 4. proběhl krajský přebor v Dobříši 
jako soutěž družstev, jednotlivců a sou-
časně jako kvalifikace na republikovou sou-
těž ve sportovní gymnastice České asociace 
sportu pro všechny.
V kategorii mladší žákyně I. vybojovalo 
družstvo ve složení Aneta Marešová, Lucie 
Šárogová, Vanessa Bajtlová a Eliška Peter-
ková 5. místo. V kategorii mladší žákyně II. 
obsadilo družstvo Hana Vaňoučková, Kate-
řina Bradáčová, Eliška Landyšová a Magda 
Dürrová 7. místo. V kategorii starší žákyně 
III. se Štěpánka Grégrová, Josefína Syslová 
a Alžběta Rygerová umístily na 6. místě.
Postup na republikovou soutěž si vybojo-
valy tentokrát pouze 3 bělské závodnice, 
všechny však získaly tituly přebornice 
kraje. V kategorii starší žákyně IV. to byla 
Soňa Řehořková, v dorostenkách Tereza 
Dvořáková a v kategorii žen Kamila Heř-
manová.
Víkend 12. - 13. 5. strávila děvčata ve spor-
tovním středisku v Doubí u Třeboně. Nej-
úspěšnější závodnicí klubu byla Kamila 
Heřmanová, která vyhrála kategorii žen, 
a pomohla tak i krajskému družstvu k zisku 
zlatých medailí. Medailovou nadílku rozší-
řila i Tereza Dvořáková bronzovou medailí 
v kategorii dorostenek v soutěži jednotliv-
kyň a stříbrnou v soutěži družstev. V kate-
gorii starší žákyně IV. obsadila Soňa Řehoř-
ková 9. místo a v soutěži družstev 4. místo.

V letošním roce navíc Středočeský kraj 
zvítězil v soutěži krajů. Soňa, Tereza a Ka-
mila tak zopakovaly předcházející úspěšné 
reprezentace Klubu gymnastiky Bělá pod 
Bezdězem na republikové soutěži.

Yvona Řehořková 

Jezdecké závody

Bělské gymnastky součástí úspěšné reprezentace 
Středočeského kraje
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inZerCe

V Í N O  B Ě L Á 

tel.:   773 903 066, 773 903 065 
e-mail:  jan.joska@centrum.cz

PRODEJ LAHVOVÝCH A SUDOVÝCH VÍN
SPECIALISTA NA VÍNA

Otevírací doba: 

Jan a Gabriela Joskovi, U Krupské silnice 1322, Bělá p. B.

Úterý  – 17,00 – 20,00 hod.
Čtvrtek  – 16,00 – 19,00 hod.

Mimo otevírací dobu po telefonické domluvě


