Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU - DĚNÍ VE MĚSTĚ - KULTURNÍ
TELEGRAF -  z kulturního dění - ze sportu a spolkové činnosti
Vážení spoluobčané,
máme před sebou letní měsíce, které nás
vyzývají k odpočinku a lehkému lenošení.
Dětem a studentům nastaly prázdniny,
a my jim přejeme v těchto volných dnech co
nejvíce slunečných dní, které určitě dokáží
využít ke své spokojenosti. Samozřejmě
i ostatním dospělákům přejeme nezapomenutelné dovolené, ničím nerušené,
plné krásných letních zážitků, odpočinku
a klidu. Čekají nás promenádní koncerty
v parku na náměstí, středověký jarmark,

různé výstavy, sportovní akce, při kterých
se budeme určitě dobře bavit a čerpat nové
síly do dalších dnů. I v těchto letních dnech
se život ve městě zcela nezastaví a bude se
pracovat na započatých akcích, aby bylo vše
dokončeno v termínech, které jsou předem
dohodnuté. Přejeme všem krásné letní dny.
Jitka Tošovská a Lukáš Voleman,
vedení města.

červenec
srpen
7-8/2018
42. ročník

Výstavní sál
PANENKY A JEJICH KAMARÁDI
29. 6. – 28. 8.
otevřeno po – čt
od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod.
PROMENÁDNÍ KONCERTY
V parku na Masarykově náměstí
Každý pátek od 19.30
Sobota 14. 7.
HISTORICKÝ JARMARK
od 10 do 17 hod.
v parku na Masarykově náměstí
TŘI MUŠKETÝŘI
aneb Co už Dumas nenapsal
Muzikál - Divadýlko na dlani MB
od 21 hod. na zámku
Sobota 21. 7.
O PEJSKOVI A KOČIČCE
od 18 hod. v zámku
Vstupné 30 Kč
Sobota 28. 7.
KONCERT
Jana Rychterová a Alexandra
Niklíčková
od 19.30 v zámku
Čtvrtek 2. 8.
KOMPONOVANÝ POŘAD
Pepa Štross a Josef Alois
Náhlovský
od 20 hod. na zámku
Sobota 25. 8.
HRADOZÁMECKÁ NOC
ve 21 a 22 hod. v zámku
Pátek 31. 8.
Loučení s prázdninami
od 15 hod. v parku na Masarykově
náměstí

Foto: Jan Mittenhuber

Rezervace na akce MKZ:
na www.mkzbela.cz
Předprodej vstupenek: IC v zámku,
Knihovna Vl. Holana

Z města a městského úřadu 
Z jednání rady města
Vánoční cena karate

Prodej domu čp. 719

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

Turnaj v plážovém fotbale

Rada města schválila krátkodobý pronájem 2 pískových hřišť v areálu koupaliště
pro pořádání 3. ročníku turnaje v plážovém fotbale dne 7. 7. za nájemné ve výši
1.000,- Kč/hřiště/den Fotbalové akademii
Karla Kozmy, z.s., z Mladé Boleslavi.

Kontroly kotlů nenechte
na poslední chvíli
Kotle na pevná paliva

Podle zákona 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší dle § 17 odst. 1, písm. h) je každý
majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu, povinen provádět
jednou za dva roky kontrolu technického
stavu a provozu tohoto zdroje. První kontroly proběhly v roce 2016.

Plynové kotle

Revizní kontroly ze zákona nejsou domácnosti povinny provádět, nicméně z hlediska ochrany sebe sama před následky
vzniklých škod na zdraví a majetku je to žádoucí. Zpráva o revizi bývá podkladem pro
pojišťovny při řešení pojistných událostí.
Revize vám pak může pomoci „dosvědčit“,
že viníkem v případě havárie nebylo zanedbání na straně vaší jakožto vlastníka plynového kotle. Také podle § 67 odst. 2 písm.
f) zákona č. 458/2000 Sb., energetického
zákona, jste vy povinni udržovat odběrné
plynové zařízení v takovém stavu, aby se
nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či
majetku osob, a v případě zjištění závady
tuto bez zbytečného odkladu odstranit.
Tedy i z tohoto důvodu je dobré kontroly
provádět každý rok. Tyto kontroly a servis
kotlů prodlužují životnost vašeho zařízení
a snižují náklady na vytápění.

Rada města schválila Oddílu KARATE TJ
Auto Škoda Mladá Boleslav podporu při
25. ročníku „Vánoční ceny mládeže karate
2018“ a zároveň schválila nákup 2 ks pohárů pro vítěze a účast zástupce města při
vyhlašování vítězů a předávání cen.

Archeologický průzkum

Rada města vzala na vědomí provedení
archeologického průzkumu v souvislosti s objevem kosterních pozůstatků při
stavbě „Rekonstrukce chodníků Tyršova
ul., etapa II.“

Plnění rozpočtu města

Rada města doporučila zastupitelstvu
města schválit stav plnění rozpočtu města
k 31. 5. 2018 - příjmy ve výši 37.653.908,Kč, výdaje 34.163.336,- Kč.

Bělská regata

Rada města odsouhlasila uspořádání
3. ročníku „Bělská regata“ na bělském
koupališti dne 28. 7. v provozní době koupaliště a s umožněním volného vstupu pro
pořadatele soutěže a pro osoby zajišťující
kulturní část akce.

Bleší trhy na náměstí

Rada města schválila bezplatné užití veřej-

ného prostranství na Masarykově náměstí
v Bělé pod Bezdězem na prostranství kolem cesty s fontánou k uskutečnění „bleších trhů“ každou druhou neděli v měsíci
na dobu určitou do 31. 12. 2018.

Rozšíření lesního hospodářství

Rada města doporučila zastupitelstvu
města koupit pozemek p. č. 349/1, lesní
pozemek, o výměře 1.496 m2, pozemek
p. č. 351/1, lesní pozemek, o výměře
9.959 m2 a pozemek p. č. 350/2, lesní
pozemek, o výměře 604 m2 v k. ú. Březinka pod Bezdězem od společnosti Antech, s.r.o., za celkovou kupní cenu ve výši
72.354,- Kč.

Prodloužení funkčního období
ředitelce MŠ

Rada města projednala zákonnou úpravu
pracovního poměru ředitelky Mateřské
školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace, v souladu s § 166 odst. 3 zák. č.
561/2004 Sb., v platném znění, s dobou trvání pracovního poměru do 1. 12. 2018
a schválila nevyhlašovat konkursní řízení na
pozici ředitele této příspěvkové organizace.
Rada města schválila prodloužení doby trvání pracovního poměru na dobu určitou
ředitelky Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace, Mgr. P. Šertlerové o dalších 6 let, tj. do 1. 12. 2024.

Ekologie v Bělé
Recyklace elektrospotřebičů v naší obci výrazně
ulevila životnímu prostředí
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát
vypovídající o přínosech třídění a recyklace
elektrozařízení. Z certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce v loňském
roce vyřadili 13 640,68 kg elektra.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných
až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to
impozantní čísla. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Jana Kodriková
referent životního prostředí

ská a z Březinky. Tato akce byla zaměřena
především na prohloubení vztahu člověka
k přírodě, k vlastnímu zdraví a k rodnému
kraji. Děti soutěžily a plnily úkoly, které
jsou spojené s environmentální výchovou,
aby si alespoň trošku osvěžily myšlenky důležitosti ochrany přírody.
Pro všechny děti byly připraveny odměny
za účast a splnění úkolů.
Za organizaci a spolupráci děkujeme paní
Janě Kodrikové – referentce životního prostředí v Bělé pod Bezdězem.

TONDA OBAL NA CESTÁCH

Město Bělá pod Bezdězem ve spolupráci se
společností EKO - KOM, a. s., a Compag
Mladá Boleslav s. r. o. upořádalo akci Tonda
obal na cestách, která se konala dne 22. 5.
Do této akce se zapojily děti MŠ Bělá
pod Bezdězem z ulice Velenského, Praž2

Za MŠ Iva Tůmová

DĚNÍ VE MĚSTĚ
NÁVRAT POHOSTINSTVÍ NA BĚLSKÉ NÁMĚSTÍ?
Na konci dubna letošního roku se poprvé
otevřely dveře roubenky č. 87, vedle Městského úřadu, kde jsme již nějakou chvíli
chodili kolem vývěsního štítu s nápisem
Stará pošta.

Poté, co z náměstí zmizela poslední restaurace a vinárna U Sluníčka, byla zpráva
o chystané kavárně velmi potěšující a nejen to, očekávání bylo více než splněno.
Příjemný interiér rozdělený do klasičtějšího
posezení a literárního koutku na vás dýchne
klidem již po vstupu. Na stěnách najdete
černobílé fotografie osobností z české hudební a literární scény. Přímo vybízejí k ti-

chému posezení nad šálkem kávy a třeba
dobrou knihou. Primárně je zamýšlena
podle slov Petry Horčičkové kavárna, ale
nabídnou vám tu i sklenici piva či sklenku
vína a k tomu sladkou nebo slanou studenou kuchyni.
Prozatím je kavárna stále otevřena
v „cvičném“ režimu, v pátek od 17 hod.,
v sobotu od 15 hod. a v neděli od 15
do 20 hod. Držme tedy palce celé rodině
Horčičkových, která se na realizaci podílí,
přejeme, aby jim jejich podnikání vycházelo
a přinášelo nejen radost a nadšení, které vyzařuje už jen ze zařízeného prostoru, ale také
rentabilitu. Pak se možná časem dočkáme

i rozšíření provozu a budeme se moci pyšnit
jako město i tím, že se nám na náměstí vrátilo rodinné podnikání.
Děkujeme.
Simona Grosová, MKZ Bělá p. B.

Jediná pošta ve Bělé
otevřená i v neděli!
Je to tak. O víkendu, zrovna na svátek
Waldemara, jsme poseděli v nové kavárně
„Stará pošta“.
Nachází se pár kroků od radnice města
Bělá pod Bezdězem. Líbivě vybavená kavárna nás potěšila.
Překvapuje nejen dobrou „studenou kuchyní“ , ale i zázemím pro hosty. Kde byste
našli na toaletách k použití navíc ještě krém
na ruce a jiné doplňky, že? Po ochutnávce
slaného koláče a nakládaného salátu jsme
vyzkoušeli jihoafrické víno a čtyři druhy
piva. Obsluha rychlá a vlídná.
Všechno na jedničku. Děkujeme!
Zaběhlí Pražané

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Gymnazisté žákům

Soukromé gymnázium Přírodní škola
z Prahy 7 odměňuje své snaživé studenty
výjezdy do přírody, kde prezentují výsledky svého snažení dalším žákům. Tentokrát je jejich cesta zavedla do našeho
kraje se zdravotnickým programem pro
sedmý ročník.
Využili jsme jejich nabídky a pozvali je
k nám do školy. Během dvou úterků seznámili gymnazisté sedmáky s nástrahami čtyř hlavních civilizačních chorob,
jejich průběhem, příznaky a první pomocí. Po velmi zajímavých přednáškách
si pak žáci vybrali onemocnění, které je
nejvíce zaujalo, a ve skupinách zpracovali
postery na dané téma. Infarkt, mrtvice,
rakovina tlustého střeva a cukrovka tak už
nejsou pro naše žáky jen neznámé pojmy,
které jim nic neříkají.
Program se všem velmi líbil, žáky nadchlo
to, že jim přednášejí jejich vrstevníci, i přístup, který zvolili. Pokud se v budoucnu
ještě naskytne příležitost využít nabídky
Přírodní školy, jistě ji rádi využijeme.
Ing. Pavlína Cankařová

Imaginatorium nadchlo

Červen je pro žáky devátých ročníků
ve znamení příprav na ukončení jejich
docházky na základní škole. Uprostřed
aranžování tabla, shánění šatů a chystání vyřazení nastává také neformální
příležitost, jak si společně s třídními
učitelkami užít poslední společné chvíle
– školní výlet.
Letos jsme si pro deváťáky připravili lahůdku – návštěvu kavárny Imaginatorium v Praze, která disponuje hned třemi
únikovými místnostmi. Po dobrodružné
cestě vlakem se žáci rozdělili do tří týmů.
Jedni se vrhli do hlubin „únikovky“,
aby po splnění úkolů a objevení potřebných pokladů nalezli společně cestu ven.
Druhý tým v prostorech kavárny pomocí
indicií a tabletů řešil hru Decoder a třetí
tým na čerstvém vzduchu v přilehlém
parku potrápil svou hlavu kvízem. Samozřejmě, že se všechny týmy ve zmíněných aktivitách vystřídaly. Ať už šlo
o útěk z Mozkomorova vězení, nalezení
dračího vejce či splnění úkolů čarodějova
učně, se vším si naši žáci hravě poradili
a v časovém limitu šedesáti minut ze hry
unikli.
Za dobře vykonanou práci ještě odměna
– rozchod na Václavském náměstí, aby
si žáci po lámání svých hlaviček užili
i trochu jinou zábavu: nakupování a mlsání. Po návratu vlakem zpět do Bělé se
všichni shodli, že šlo o skvělou tečku za
devíti lety na naší škole a že si výlet maximálně užili.
Ing. Pavlína Cankařová
3

Vlastivědná exkurze 4. tříd
do Prahy

Dne 19. 4. třídy IV. A a IV. B společně vyrazily na vlastivědnou exkurzi za krásami hlavního města Prahy. Nejprve jsme procházeli
areálem Pražského hradu a samozřejmě jsme
zavítali do skvostného chrámu sv. Víta, který
založil císař Karel IV. Děti byly uneseny krásou a majestátností katedrály. Nemohli jsme
opomenout prohlídku nádvoří, kde jsme si
poslechli příběh o pražské defenestraci, při
které jsme si zopakovali probrané učivo vlastivědy.Dále jsme se vydali Nerudovou ulicí
směrem ke Karlovu mostu, kde si děti koupily sladký trdelník nebo zmrzlinu, a plni dalšího očekávání jsme přešli přes Karlův most
do Muzea Karlova mostu, kde jsme měli objednanou prohlídku. Při vstupu do muzea
jsme byli rozděleni do dvou skupin. První
skupina absolvovala prohlídku citlivě opravené budovy muzea a poslechla si výklad
o vzniku Karlova mostu a řádu křižovníků
s červenou hvězdou, který založila sv. Anežka
Česká. Druhá skupina se nalodila na repliku
staré lodi vodouch. Tam se nás ujal lodivod
v námořnickém obleku a vyrazili jsme na
plavbu po Pražských Benátkách, jak se nazývá tato část Vltavy.
Nejvíce se dětem líbilo na Kampě, kde jsme
si připadali jako v pohádce, nejen díky
působivému vyprávění pana kormidelníka, ale i díky nečekanému občerstvení
v podobě eskyma a limonády. Tento výlet se velmi zdařil, děti byly spokojeny a nadšeny. Všichni se těší, že se jednou, třeba se
svojí rodinou, na tato místa opět podívají.
Mgr. Martina Kasíková a Mgr. Lucie Veselá

ROZHOVOR - ŘEDITELÉ ZŠ
Mgr. Jiří Šíma
a Ing. Zdeněk Galetka

Blížil se konec školního roku 2017 – 2018,
červnové slunce připomínalo spíše prázdniny, ale já jsem seděl v ředitelně Základní
školy v Bělé pod Bezdězem, a to hned se
dvěma řediteli. S pány Jiřím Šímou (JŠ)
a Zdeňkem Galetkou (ZG). Ten první
zanedlouho končí a ten druhý nastupuje
na jeho místo. Tato výměna na nejvyšším
postu bělské školy pochopitelně proběhla
dle všech regulí a výběrovým řízením. Nedalo nám, abychom s nimi neudělali jeden
velký prázdninový rozhovor o škole.
Pánové, první otázka: kolik dní ode
dneška do střídání stráží?
JŠ – Šedesát jedna. Dojde k tomu v polovině prázdnin. Je to tak obvyklé, nejde přebírat školu na počátku fiskálního roku, kdy se vytváří rozpočet. Je to
zkrátka důležité z provozních důvodů.
Já budu ředitelem do 31. července a pan
kolega mě tu vystřídá od 1. srpna.
Těšíte se oba na to datum?
JŠ – Já určitě.
ZG – Na datum ano. (smích) Ta další
data jistě přinesou i problémy. V blízké
budoucnosti se má stavět nová družina,
v delším horizontu by se měla přistavovat škola. Nevíme sice přesné datum, ale
bude asi hodně náročné.
Kdy jste vstoupil do školství, nastoupil
cestu pedagoga, pane řediteli?
JŠ – V roce 1978. Dostal jsem „umístěnku“ do …
Pardon, v roce ´78 se ještě praktikovaly
umístěnky?
JŠ – Říkalo se tomu účelné rozmístění
pracovních sil. Já měl pracovní smlouvu
tehdy uzavřenou s Okresním národním výborem Mladá Boleslav, který tu
smlouvu uzavíral pro celý tehdejší okres.
Naštěstí tehdejší mladoboleslavský
okres nebyl tak rozlehlý. Já začal učit
v Bezně, pak mě po šesti měsících povolala armáda. Po vojně jsem nastoupil
na boleslavskou 6. ZŠ, kde jsem učil taky
například matematiku a češtinu (1980).
Poté jsem se dostal na rok do Debře
a následně na tři roky na 2. ZŠ v Mnichově Hradišti. V roce 1985 jsem zakotvil tady v Bělé pod Bezdězem.
A vaše aprobace je český jazyk - dějepis?
JŠ - Ano, přesně tak.
Na rozdíl od nového ředitele, který učí
především…?
ZG - Fyziku.
A jaká byla vaše cesta za katedru, potažmo do ředitelny?
ZG - Vedla přes studium Vysoké vojenské školy v Brně, obor logistika automobilních oprav. Pak jsem byl osmnáct let

v armádě. Nejprve v Novém Jičíně, kde
jsme byli dislokováni u vojenského letiště Mošnov, pak nás přesunuli na velitelství protivzdušné obrany ve Staré Boleslavi. Když jsme se měli opět přesunout
do Olomouce a synovi byly čtyři roky,
rozhodl jsem se odejít z armády. Chtěl
jsem být doma s rodinou. Navíc se měnil
služební zákon a oproti předchozí praxi,
kdy na zahraniční mise jezdili dobrovolníci, v nové legislativě už se s vámi nikdo nebavil – prostě jste dostal rozkaz
a do dvou měsíců jste mohl být nasazen
kdekoliv na světě. To byly dvě poslední
kapky, které mi pomohly se rozhodnout.
A školství se se mi zdálo jako velmi příbuzný obor. V armádě jsem byl odpovědný za výcvik vojáků v opravárenské
činnosti – učil jsem opravovat vozidla. A hledali jsme místo, kde bych měl
volná odpoledne a víkendy.
V jaké hodnosti jste odcházel?
ZG - Jako major.
Vy jste nastoupil přímo do Bělé?
ZG - Ano, před čtrnácti lety. Teď učím
matematiku i fyziku.
Hodí se vám léta strávená v armádě do
třídy?
ZG – Nevím, jestli přímo do třídy, ale
do školy určitě. V armádě jsem se naučil
rychle odbourávat stres a rychle se dobíjet spánkem. Takže když jsem v časovém
presu, dokážu zhruba týden spát jen tři,
čtyři hodiny.
Bělská škola je velmi aktivní. Má i řadu
přívlastků: je to Fairtradová* [čti: fértrejdová] škola, Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a ještě máte řadu
dalších aktivit. Zkusíte je popsat?
JŠ – Ano, jsme fakultní škola a to znamená, že spolupracujeme s olomouckou
„přírodovědou“ na své úrovni na různých výzkumných projektech. V rámci
republiky jsme pouze tři základní školy,
které spadají pod tuto fakultu. Poskytujeme praxi vysokoškolským studentům;
jak jsem říkal, pracovali jsme nebo pracujeme na některých výzkumných projektech – např. výuka terénního zeměpisu. Toho se účastnil i tady pan kolega
Galetka.
Jako Fairtradová škola upozorňujeme
na zneužívání dětské práce, naši žáci
si sami připravují prezentace a v době
třídních schůzek seznamují s principem „férového obchodu“ rodiče. A třetím rokem kolegyně Pavlína Cankařová připravuje Fairtradovou snídani.
A opravdu je tady řada dalších realizovaných nebo stále běžících projektů –
Rovné příležitosti žen a mužů ve vzdělávacích institucích, Projekt EU Kids
Online (ochrana dětí v kyberprostoru),
Zkusme podnikat a další.
A teď pár společných otázek:
Často můžete slyšet rodiče a starší generaci zoufat nad stavem našich dětí,
naší mládeže. Jak to vidíte? Vy jste
s nimi v denním kontaktu.
JŠ – Žáci jsou jiní, ale že by byli horší, to
ne. Problémy jsou dnes jiného rázu. Žijí
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ve virtuálním světě, plně je zaměstnává
připojení na sociálních sítích, jsou závislí na svých telefonech … Když zlobí,
tak jinak než zlobily děti před dvaceti
lety.
A co stav českého školství – vyhovuje
současný stav?
JŠ – Nevyhovuje. Jenom za mého ředitelování se vystřídalo na ministerstvu
20 ministrů. A každý přichází s myšlenkou na změnu. Kdyby to bylo tak
lehké, reformu už bychom dávno měli.
Ve většině případů jde o vymýšlení již
vymyšleného nebo překotné zavádění
nepromyšlených změn. Ale podle mého
názoru nepotřebujeme změny každé
čtyři roky, potřebujeme, aby kantoři
dostali jasnou laťku, kam žáky tzv. dostat, co všechno by měli umět. Současný
ministr v demisi chce třeba měnit systém státní maturitní zkoušky. Jeden ministr zkoušky zavede, druhý je zatracuje. Školu zkrátka nedělají legislativní
změny. Kantoři potřebují jasné zadání
a čas. Místo toho jsme zavaleni zbytečnou byrokracií.
ZG – Změny bohužel mnohdy nevedou
ke zlepšení. Někdy se mi zdá, že přizpůsobujeme „laťku znalostí“ individuálním potřebám žáka. Když se nedaří,
trochu slevíme. A to není dobře. Maturantů je sice hodně, ale nejsou většinou
připraveni na život.
Jak bude vypadat první den nového
školního roku?
ZG - Začínat budeme třetího září a pojedeme patrně v zajetých kolejích. Navázat na vysokou laťku, kterou tady pan
Šíma nasadil, je jedna věc, ale nejprve
budu muset stabilizovat kádr učitelského sboru - máme studující učitelky,
4 kolegyně jsou doma s dětmi na mateřské nebo rodičovské dovolené, jsou tu
kolegyně, které přesluhují – a díky za ně.
Co podle vás škole nejvíc chybí? Kromě
peněz, ty chybějí vždycky…
ZG - Jak jsem řekl: stabilizovat učitelský sbor, a co chybí všeobecně, je možnost učitelům i učitelkám ulevit. Třeba
aby měli alespoň na půl roku méně hodin. Velké procento kolegů má nadúvazkové hodiny, takže ke konci školního
roku jsme opravdu zdevastovaní (trpký
smích).
Přibývají děti se specifickými vzdělávacími problémy, které by měly mít asistenta. Ale to bych se dostal k penězům.
JŠ – A teď končí generace učitelů ze silných ročníků, kteří šli do školství, ale
nepřichází nikdo za ně.
Poslední otázka pro oba: co byste popřál „bratru“ řediteli?
ZG – Spoustu zdraví a šťastnou ruku
při výběru destinací, které jistě navštíví.
Aby na nás nezapomněl a přišel se někdy podívat.
JŠ – Hodně zdraví, hodně energie a nápadů a šťastnou ruku při výběru nových
učitelů, pokud budou.
Pánové, děkuji za rozhovor a přeji
krásné prázdniny.
Ptal se Petr Matoušek.

Stálá expozice
Nová interaktivní stálá expozice Muzea Podbezdězí představuje tradici regionu, kulturní
a historické památky i osobnosti Podbezdězí.

Podbezdězí v proměnách času

140 let od narození autora Lovců mamutů
29. 5. - 2. 9.
Muzeum Podbezdězí připravilo výstavu k výročí 140 let od narození Eduarda Štorcha, autora
slavného románu Lovci mamutů. Kromě života
a díla Mistra jsou vystaveny 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 je také vystaven spisovatelův
deník od soukromého sběratele!

eduard štorch

✂

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.

historické motocykly
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vydala
mĚstská kulturní zařízení BĚlá
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KOnTAKT
tel.: 313 034 288
mobil: 736 162 787
ic©mkzbela.cz

otvÍRACÍ DobA INFoCENtRA
v doBĚ LeTNÍCH PRÁZdNIN
pondělí – neděle
9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Pátek 27. 7. a 31. 8. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava při
augustiniánském klášteře v Bělé bude sloužena
v pátek 27. 7. a 31. 8. od 18 hod.

mše svatá v kostele sv. václava

Pátek 13. 7. a 10. 8. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
bude sloužena v pátek 13. 7. a 10. 8. od 18 hod.

mše svatá v kapli sv. Josefa

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.

Muzeum Podbezdězí připravilo ve spolupráci
s obcí Bezděz výstavu o pokladech nalezených
v okolí řeky Jizery. Výstavu můžete navštívit
v prostorách infocentra Bezděz až do poloviny
srpna.

Poklady Pojizeří

Příjemnou zábavu a pěkné léto
přeje Petr Matoušek a všichni z MKZ

O tom, jaké bude letošní léto z pohledu
počasí, můžeme jen spekulovat. Červen
odvážně nakročil na konci jara už s letními teplotami a tím vytanula mnohým
na mysli otázka, zda svým dvěma prázdninovým bratřím nevyplýtval příděl teplého počasí jaksi dopředu. S tím konec
konců nic neuděláme. Můžeme si jen držet navzájem palce. S kulturní nabídkou
v našem městě je to ovšem jiná. Přinášíme vám kompletní seznam akcí, které
pro vás připravila Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem i s jejich podrobnými popisy. Ať je tedy o prázdninách teplo, či ne, přijďte se ochladit nebo
ohřát do MKZ na Masarykově náměstí či
do Infocentra s expozicemi na zámku.
Stejně jako každý rok jsou připraveny letní promenádní koncerty do příjemného
prostředí parku na Masarykově náměstí.
Tradiční středověký jarmark pro jednou
opustí svou historickou linii a promění
Bělou na část Paříže v roce 1634. Příští rok zase bude pokračovat nerušeně
dál a neodvratně směřovat k husitství.
Na zámek je připraveno i několik koncertů, pohádky a divadelní představení.
A na konci léta, jen ať to pomalu utíká, že
děti? - se společně rozloučíme s prázdninami. Ale nepředbíhejme - kulturní léto
v našem malebném městě teprve začíná.

léto v bělé

NEPRODEJNÉ

loučení s Prázdninami

středověký jarmark

Promenádní koncerty v Parku na náměstí

Vydávají Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace
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kulturní
telegraf

Letos se přesuneme do roku
1634 a Bělou pod Bezdězem
proměníme na jeden den na Paříž. Městem procházejí mušketýři, kardinál Richelieu, když
budete mít štěstí, potkáte krále
Ludvíka XII. či královnu Annu.
A snad zahlédnete velký Cyranův nos. Hrát bude hudební
skupina Quercus, šermují Mordýři, Fratres in armis a Kolínská
společnost po právu. Najdete tu
tři řemeslné dílny: písaře, kováře a bednáře. Pro menší děti přijede dobový kolotoč a střelnice,
ukázky rytířských her a výzbroje pro vás zajistila šermířská
skupina Fratres in armis.

Doteky snů
Vernisáž výstavy fotografií
Renaty Zemanové - Galerie Česká brána

2. 8.

18.00

PePa štross a Josef
alois náhlovský
Písničky Pepy Štrosse není třeba
v Bělé představovat. Známý český
písničkář tu je častým hostem a vždy s sebou
přiveze zajímavou osobnost. Tentokrát los padl
na Josefa Aloise Náhlovského, podle vlastních
slov posledního Krušnohorce a podle vyjádření jiných paranoického hypochondra. Přijďte
si zpříjemnit čtvrteční prázdninový večer.
vstupné: 100 kč v předprodeji a 120 kč
na místě před představením.

11. 8.

18.00

o kohoutkovi a slePičce
aneb Na tom našem dvoře,
všechno to krákoře
Kdo by neznal klasickou pohádku O kohoutkovi a slepičce, kterak se slepička snaží zachránit
chamtivého kohoutka? Není právě lakomost
a chamtivost hlavním tématem nejen příběhu,
ale i dnešního světa? Dá se vůbec z tohoto příběhu udělat legrace? Dá se poučit? Na to ať zkusí odpovědět naše představení. Pohádku přiveze
Malé divadélko Praha.
vstupné 30 kč.

25. 8.
21.00
22.00

hradozámecká noc
aneb Za tmy je všechno tajemné
Noční prohlídky zámkem oživené
o divadelní vstupy mladoboleslavského Divadýlka na dlani.
vstupné: 50 kč

Předprodej vstupenek pouze v informačním centru s expozicemi na zámku.
možnost rezervace na www.mkzbela.cz.

Muzeum Podbezdězí
v červenci a srpnu 2018

Těšíme se na vaši návštěvu, a to denně
mimo pondělí, vždy od 9 do 17 hodin.

muzeum Podbezdězí,
pobočka muzea mladoboleslavska
zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.
tel.: 326 701 618 www.muzeumbela.cz

25. 5. - 28. 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 28. 10.

strom jako symbol

15. 5. - 28. 10.
Výstava připomene padesáté výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.
K dispozici jsou dobové tiskoviny a dokumenty
z Bělé pod Bezdězem či vzpomínky pamětníků.

srpnové dny 1968

6. 5. - 28.10.
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.

Bělská kronika 1918 - 1938

Augustiniánský klášter, 1. 7. - 30. 8., otevřeno
každou středu a sobotu od 13 do 16 hod.
Výstava v prostorách kláštera augustiniánů
v Bělé pod Bezdězem, věnovaná jeho historii
a nejnovějším poznatkům z archeologického
výzkumu kláštera.

augustiniáni v podbezdězí

25. 8. od 17 hod., vstupné 100 Kč
Srdečně vás zveme na tradiční letní koncert
Radka Tomáška, který se uskuteční v sobotu 25.
8. od 17 hod. v Muzeu Podbezdězí. Na kytaru
i zpěvem tentokrát Radka doprovodí František
Václav Zikmund.

„začnu si hrát s mozaikou těch tónů“

✂

HISTORICKÝ
jarmark
14. 7. 2018

Park – Masarykovo nám.
10.00 - 17.00

Hradozámecká
noc

na zámku v Bělé

25. srpna 2018
oživené prohlídky
ve 21.00 a 22.00

12. července od 17.00
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13. 7.
14. 7.

o PeJskovi a kočičce
21. 7. aneb
Zvířata na zámku

vstupné: 80 kč v předprodeji a 100 kč
před představením.

Pokusný pražský folk punk s venkovskými kořeny. Tak svoji tvorbu
charakterizuje mladoboleslavská písničkářka Saša
Niklíčková. (citace: Hudební knihovna) Jana Rychterová se oproti tomu věnuje šansonu. Vezměte
do batůžku dobrou náladu a hajdy na koncert.

19.30

Jana rychterová a alexandra niklíčková
28. 7. aneb
Písničkářky

vstupné 30 kč

Výpravná divadelní pohádka se
známými příběhy o pečení dortu, mytí podlahy, žížale, kterou se nedají zašít
kalhoty, a o panence, co tence plakala, mistrně
zdramatizované Jiřím Žákem, provázené veselými písničkami na slova autora, baví malé i velké diváky. Hraje Divadlo KK z Prahy.

18.00

28. 7.

27. 7.

21. 7.

20. 7.

12. 7.

6. 7.

na dlani
lko
dý
va

C

vstupné 30,-

JaNa rYchTErOvá - Saša NiKlíčKOvá
19.30

80,- v předprodeji / 100 na místě

Nádvoří bělského zámku
Společný koncert dvou originálních písničkářek

marola

Park na Masarykově náměstí

Nádvoří bělského zámku- Divadlo KK

O pEJSKOvi a KOčičcE

puTNa

Park na Masarykově náměstí

100,- v předprodeji / 120 na místě

Nádvoří bělského zámku – Divadýlko na dlani

mušKETýři
aNEb cO už DumaS NENapSal

19.30

18.00

19.30

21.00

historický jarmark

Park na Masarykově náměstí

Park na Masarykově náměstí

Galerie Česká brána

Park na Masarykově náměstí

trojboy

E

19.30

N

fotografie renaty Zemanové
„DOTEKY SNŮ“

E

17.00

v

old country band

R

19.30

E

10 – 17

Č

Ro
výSTAvA P u
dIN
CeLou Ro

Výstavní sál MKZ
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 koncertů.

panenky a jejich kamarádi

KUltURNÍ KAlENDÁŘ
29. 6. – 28. 8.

Constance Bonacieux je po smrti, stejně jako Mylady de Winter. Athos,
Porthos a Aramis se připravují odejít na své statky.
D´Artagnan coby nově jmenovaný kapitán mušketýrů je samotným kardinálem Richelieum pověřen delikátním úkolem. Jeho eminence chce Francii zavléct do konfliktu s habsburskou monarchií,
která Francii pomalu obkličuje. Hru intrik, záměn
a romantické lásky rozehrávají jak figury zcela neznámé, jako mademoiselle Mort, tak i známé postavy z jiných literárních děl - jako je šermíř a básník Cyrano z Bergeracu.
vstupné: 100 kč v předprodeji a 120 kč na místě před představením.

21.00

mušketýři
14. 7. aneb
Co už Dumas nenapsal

Zámecké nádvoří ožívá již pátým rokem hudbou a divadlem. Vrací se sem kultura a chce přilákat
diváky co nejširšího spektra - od dětí po starší generace. Tohle jsme pro vás připravili na MKZ.

AKCE NA bělSKéM ZÁMKU

Podrobněji k některým pořadům...

Di

✂
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20.00

19.30

pEpa šTrOSS a J. a. NáhlOvSKý

namoll

hradoZámecká noc

vstupné 30,-

Muzeum Podbezdězí
Pravidelný letní koncert Radka Tomáška
a Františka Václava Zikmunda

huDEbNí rEciTál v muzEu

Park na Masarykově náměstí
Bluegrassová kapela z Jablonce nad Nisou

Park na Masarykově náměstí
Jazz a swing

old stars

Nádvoří bělského zámku
Známá pohádka ožívá v podání Malého divadélka Praha.

O KOhOuTKOvi a SlEpičcE

Park na Masarykově náměstí
Čech žijící v Německu, hudebník Václav Pekař se
vrací do své vlasti s náručí světových melodií.

WENDY pEKar

100,- v předprodeji / 120 na místě

Nádvoří bělského zámku
Zábavný pořad s písničkářem Pepou Štrossem
a jeho hostem Josefem Aloisem Náhlovským.

srpen

na dlani
lko
dý
va

vstupné 50,-

Oživlé noční prohlídky.
Předprodej v Infocentru na zámku

lOučENí S prázDNiNami

aNEb IRSKO a SKOTSKO

COUNTRY

FOLK

COUNTRY
BLUEGRASS

FOLK

Letošní premiéru na bělském náměstí má skupina s vlastími texty i hudbou z Jizerního Vtelna.Hrají také oblíbenou folkovou klasiku i skvělé skladby kapel, které šly mimo hlavní proud.

aNEb aUTORSKá TVORba

27. 7. marola

Známé i notoricky známé skladby, které si můžete společně s nám již velmi dobře známou kapelou i zazpívat. Nenechte si ujít plnou putnu
pohody.

aNEb PlNá PUTNa POHODY

20. 7. puTNa

Petr Špitálský – autor hudby a textů, akustická
i elektrická kytara, perkuse a zpěv, Jan Ferles –
housle, varhany, vokály a Pavel Bláha – baskytara

13. 7.trojboy

Jako první vstupuje na scénu domácí kapela
ve složení Mirek Jankovský, zpěv Jitka Kotková,
basa Petr Zeman, klávesy Roman Hrdina.

JAZZ, BLUES, SWING

Mladoboleslavskokosmonoskojabloneckolibereckokokonínská kapela prezentuje především
převzatou tvorbu nejlepších amerických bluegrassových skupin s převážně českými texty
Honzy Raclavského.

aNEb NEjSOU TaDY ŽáDNÍ NOVáČcI

10. 8. flastr

ACOUSTIC BLUEGRASS

Loňskou sezonou ověřená je kapela, kterou vede
Václav Pekař, český profesionální hudebník žijící v Německu. Spokojenost byla oboustranná,
letos tedy znovu v žánru swing, blues a jazz.

aNEb Z NěMEcKa aŽ K NáM...

6. 7. old country band 3. 8. Wandy´s band
ANEB ZaČÍNajÍ bělácI

Stejně jako každý rok, i letos startuje první prázdninový pátek tradiční cyklus Letních promenádních koncertů. Přijďte se podívat.

PRoMENÁDNÍ KoNCERtY 2018

Podrobněji k některým pořadům...

✂
2. 8.

3. 8.

18.00

19.30

19.30

17.30

21.00
a 22.00

15.00

Park na Masarykově náměstí
Poslední prázdninové skotačení v bělském parku.
Pro malé i větší školáky trocha rozptýlení před
dalším školním rokem.
Změna programu vyhrazena

JAZZ A SWING

17. 8. old stars mb

BLUEGRASS

PUNK - ROCK

Složení kapely:
Ludvík „LuDWA“ Hušek – kytara + zpěv
Vojtěch „HoBLO“ Vyskočil – bicí + vokály
Ondřej „TheBASS“ Kubelka – baskytara + zpěv
David „NeDAVE“ Hybler – kytara + vokály

WOTAZNÍK je hudební skupina složená ze studentů osmiletého gymnázia v Mladé Boleslavi.
Vznik kapely se datuje do dne 14. 9. 2014.

31. 8. WOTazNíK

aNEb bělácI I Na ZáVěR

Muzikanti z Jablonce nad Nisou a okolí

aNEb alTERNaTIVNě MEZI ŽáNRY

24. 8. namoll

Jazzmani z mladoboleslavské skupiny dokazují,
že nám stále mají co zahrát.

aNEb ZNOVU HVěZDY
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11. 8.

17. 8.
24. 8.
25. 8.

25. 8.

31. 8.

Di

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKY
Dne 13. 6. uplynul již rok od tragické smrti Aleny
Bučkové a jejího syna Lukáše. Věnujme jim tichou
vzpomínku.
Spolupracovníci a místní turisté
Dne 20. 7. tomu bude již pět let, co nás
opustil pan Jaroslav Barvíř. Kdo jste ho
znali, věnujte mu spolu s námi tichou
vzpomínku.
S láskou manželka Eva a děti s rodinami

Dne 10. 8. to bude již pět let, co nás
navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan Antonín Voce. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami
Dne 12. 8. uplynou již čtyři 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

Poděkování
Děkujeme Svazu postižených za milé blahopřání
a dárek k mému jubileu.
Jolanta Jurkovičová

Pečovatelská služba
města Mladá Boleslav
Pečovatelská služba
města Mladá Boleslav poskytuje seniorům v Bělé pod Bezdězem pečovatelskou službu již třináctým rokem. Tři
pracovnice této služby operativně reagují
na přání a potřeby jednotlivých klientů:
dovedou na míru sestavit službu, kterou
následně lidé čerpají na základě sepsané
smlouvy. Pečovatelská služba nabízí pomoc například s péčí o osobu, při hygieně,
s oblékáním, úklidem nebo praním prádla
či zajištěním nákupů. Pracovnice pečovatelské služby mají trvale k dispozici služební vozidlo, které jim umožňuje zajistit
kvalitní péči v v okrajových a spádových
částech města.
Bližší informace vám podá Bc. Martina
Rokosová – sociální pracovnice - na telefonu č.: 326 735 245, nebo na www.psmb.cz.

Předprodej vstupenek na Bezděz
31. 8. – 1. 9. 2018 v Knihovně Vl.
Holana na Masarykově náměstí.
Ceny vstupenek :
pátek 450,- Kč
sobota 530,- Kč
Permanentka na oba dny: 880,- Kč

Není Bělá jako Bělá 2018
Bělá nad Radbuzou
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ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Bělští šermíři mistry ČR

O víkendu 16. a 17. 6. pořádali v Městské sportovní hale šermíři 1. FC Bělá pod
Bezdězem za podpory města a pod záštitou paní starostky Jitky Tošovské Mistrovství ČR 2018 v šermu kordem žáků a žaček. Bělští šermíři získali dva mistrovské

Bělský sedmiboj III

tituly, dvě bronzové
medaile a i řadu dalších výborných umístění.
Mistry ČR se mezi
žáky stal František
Coufal v soutěži jednotlivců a v soutěži
družstev tým bělských
žáků (František Coufal, Matyáš Landovský,
Martin Novák a Ondřej Procházka). Martin Novák a Dominika
Nováčková pak vyšermovali ve svých kategoriích bronzové medaile. Pěkných umístění dosáhli i ostatní
naši šermíři: Ondřej Procházka – 8.,
Vojtěch Veselý - 12., Matyáš Landovský
– 14. místo.
Více na: www.serm-bela.webnode.cz
MC

Bělský sedmiboj se pomalu blíží ke svému
poločasu. Jako třetí v pořadí proběhl turnaj v nohejbalu, který proběhl za skvělého počasí a pohodové nálady dne 26. 5.
v Březince. Zvítězilo v něm družstvo Měšťáků před Vodojemem a Bezdědicemi.
Takže před poločasem se nám stanovilo
následující pořadí v Bělském sedmiboji:
1. Měšťáci		
26 b.
2. Vodojem		
25 b.
3. Bezdědice		
22 b.
4. Březinka		
19 b.
5. Sahara junior		
15 b.

Medailový komplet z Dobříše pro Klub gymnastiky

			

Děvčata z KG Bělá pod Bezdězem zakončila jarní závodní sezonu 26. 5. soutěží Dobříšský pohár v TEAMGYM.
Tato soutěž je pro družstva v různých
věkových kategoriích ve cvičení na akrobacii a skocích z trampolíny. Klub reprezentovalo 27 děvčat.
V kategorii 0. A, ročník narození 2011
a mladší, naše desetičlenné družstvo získalo zlaté medaile po výborném a soustředěném výkonu v obou disciplínách.
Družstvo v kategorii 0. B, ročník narození 2009 a mladší, obsadilo 3. místo.
Děvčata v kategorii II., ročník narození
2001 a mladší, si svými výkony zasloužila stříbrné medaile, a zkompletovala
tak medailový set. Všechna děvčata tak

udělala radost nejen svým početným
fanouškům z řad rodičů, ale také všem
trenérkám.
Kvůli opravě tělocvičny jsme poslední
tři týdny cvičili na hřišti a v malé tělocvičně v Tyršově ulici. Věnovali jsme
se více atletice a všeobecné pohybové
přípravě. Školní rok jsme zakončili netradičně v areálu kynologického klubu
u Háječku.
Na závěr bych chtěla poděkovat Dáše
Femiakové, Katce Borovičkové, Katce
Černé, Toničce Nešporové a Soně Řehořkové za obětavou a náročnou trenérskou práci během celého školního roku
s našimi malými i většími gymnastkami.
Yvona Řehořková
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Pohoda v Březince

Do druhé poloviny Bělského sedmiboje vplujeme na netradičních
plavidlech v sobotu 28. 7. na bělském koupališti. Tento den proběhne i turnaj v plážovém volejbale
smíšených čtveřic (alespoň 1 žena
a 1 muž).
Turnaj ve volejbalu začne v 10 hod.
a bělská regata vystartuje v 16 hod.
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 Bezdědický krpál (8. 9.), kde bude jak běžecký
závod dospělých, tak i dětský závod
a nově závod cyklistický. Takže hurá
na koupaliště a potom do Bezdědic.
		 				
Milan Lomoz
Zveme Vás na 3. ročník

Bělské regaty
který se koná

28. července 2018 od 14.00 hodin na
bělském koupališti.
Bělská regata - závod netradičních plavidel je závod pro:
1 Plavidla vyrobená jakkoliv nebo plavidel upravená jakkoliv
2. Posádka - velikost jakákoliv, složení jakékoliv
3. Posádka s lodí musí přejet bazém na délku a zpět
Vítězí nejrychlejší plavidlo a nejhezčí plavidlo (hodnotit budou návštěvníci koupaliště). Registrace
plavidel proběhne od 14.00 do 15.00 hodin.
V rámci Bělské regaty proběhnou i rúzné závody pro každého a spousta další zábavy pro malé i
velké. K dobré zábavě přispěje nemalou měrou i bělská kapela

Heretic Group
Tak přijďtě závodit či se jen podívat. Určitě ale pobavit se.

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
KAŽDÁ VĚC
MÁ SVÉHO KUPCE
BLEŠÍ TRHY V BĚLÉ
Dovolujeme si vás pozvat na Bleší
trhy, které se budou konat u fontány
na našem náměstí od července do
října každou druhou neděli v měsíci
od 9 do 13 hod.
Pilotní akci jste mohli navštívit již
v neděli 17. 6.
Pro prodejce: prodejní místo je bez
poplatku, bez jakékoliv registrace,
s sebou stolek, deky na zem, popř. stánek, přístřešek… a hlavně své poklady,
na které již dlouho jen sedá prach…

AKTUÁLNĚ ZE SVORNOSTI
Kromě příprav a těšení se
na červencový tábor jsme
v květnu zvládli i vlčác-

kou výpravu.
Vlčata se s Jerry vydala do Benátek nad
Jizerou, kde se ubytovala v úplně nové
klubovně střediska Povodeň. Během výpravy si kluci (i dvě slečny, které nás doprovázely) zařádili na všech dostupných
hřištích (v podzámeckém parku i na dalších, co jsme kde potkali), sledovali divoké
koně, kteří žijí volně v přírodě téměř bez
lidského dozoru, a hráli spoustu her. Taky
luštili šifry, až se jim kouřilo z hlavy, a potom v parném odpoledni běželi na vlak.
Prostě dobrodružství až do posledního
okamžiku :)

Co jednomu překáží, jiného potěší
a každá věc má svého kupce.
Těšíme se na společné obchůdky, popř.
výměny, a snad nás bude co nejvíce.
Kamila Fleischhansová a Alena Klapačová

Zároveň chci na tomto místě poděkovat za
podporu během školního roku 2017-2018
všem našim příznivcům a pomocníkům,
ať už z řad vedení Města Bělá pod Bezdězem, firmám a dalším subjektům: Atmos,
TOM, Lesy Bělá, bělští rybáři, MKZ Bělá
pod Bezdězem, i soukromníkům a v neposlední řadě rodičům.

TAJEMSTVÍ
Léto s turisty

5. 7. - 8. 7.
Boletice - Šumava
Odjezd ve čtvrtek 5. 7. v 6 hod. od Městské
sportovní haly v Bělé.
Návrat v neděli 8. 7. ve večerních hodinách.
Navštívíme Libínské sedlo a legendární
Medvědí stezku. Prostor bude i na koupání
nebo jiné aktivity (tradiční táborák).
Pátek 3. 8.
Letní schůze turistů
od 17 hod. na základně
Informace k zájezdu Krkonoše a k mimořádným akcím - např. Oldřichovské sedlo.
Těšíme se na setkání.
Sobota 18. 8.
Polské Krkonoše - od vrcholů hor
k vodopádům
Sklarská Poreba-Szrenica – lanovka – Szrenica (1362 m) – pramen Labe – Vosecká
bouda – Hala Szrenica – vodopády Kamienczyka – Sklarská Poreba. Trasa 12 km středně náročná.
Tuto trasu je možné prodloužit k Sněžným
jamám na Labskou boudu, případně lze
navštívit Labský vodopád.
Ceny: lanovka 2 sekce 34 zl., vstup do KRNAP 6 zl., vodopády 5 zl.
Trasa pro pohodáře:
Sklarská Poreba – vodopády Kamienczyka
– Sklarská Poreba (6 km).

Odjezd autobusu v 7 hod. od Městské
sportovní haly v Bělé, zastávka v Bělé na
nádraží ČD, cena 150 Kč.
Doporučujeme cestovní pojištění do zaZa všechny ze Svornosti vám přeji krásné hraničí, dostatek zlotých.
léto, hodně odpočinku i zážitků bez potíží
Sobota 8. 9.
a komplikací.
Jerry Mácha: Panenský Týnec – Žatec
Prohlídka chrámu piva a chmele Muzeum chmelařství, společný oběd, pivo„Ty naše písničky české“
varský orloj, klášterní zahrada. PředpokláPřipravujeme na podzim 2018
daná cena: vstupy, bus 250 – 300 Kč, oběd
menu: 110 Kč. Další info na schůzích TPD.
Pásmo písniček se zajímavým povídáním o Karlu Hašlerovi
Přejeme všem pohodové léto a hodně zážitků z cest.
I tyto krásné písničky jsou součástí 100leté historie naší
republiky
Všem přejeme krásné léto na cestách.
Carillon, ženský pěvecký sbor z Bělé pod Bezdězem
Horský vůdce
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INZERCE

VÍNO BĚLÁ
SPECIALISTA NA VÍNA

PRODEJ LAHVOVÝCH A SUDOVÝCH VÍN

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

Otevírací doba:

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

Mimo otevírací dobu po telefonické domluvě
tel.:
773 903 066, 773 903 065
e-mail: jan.joska@centrum.cz

PNEUSERVIS RŮŽIČKA

PŮJČOVNA VZV

extra ceny zimních kol při nákupu
do 30. 9. 2018

Bělá pod Bezdězem
Přivezou Vám
materiál na
stavbu?

Prodáváme za velkoobchodní ceny:
PNEUMATIKY
DISKY LITÉ I OCELOVÉ
TPMS SENZORY

Potřebujete
jednorázově
složit těžký
náklad?

VYMEZOVACÍ KROUŽKY DO ALU
+ KOVOVÉ ŠROUBY, MATICE atd.

např. zimní pneu DAYTON DW510 95/65
R15 za 1 050 Kč/ks

Půjčujeme terénní VZV Desta nosnost 3,2 t
včetně obsluhy.

Nechoďte tam, kde Vás be-be-berou na hůl!
Nakupujte za velkoobchodní ceny!

V Bělé pod Bezdězem kdykoliv od po - ne
Cena dle dohody.
Volejte 604 526 523 - M. Růžička

www.velkoobchod-alukol.cz, tel.: 604 526 523

Vydává město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, Bělá pod Bezdězem, 294 21; IČ: 237434 Registr: MK ČR E 10915, redakční rada: Jitka Tošovská,
Lukáš Voleman, Petr Matoušek, Simona Grosová, Bc. Zdeněk Krenický; e-mail: zpravodaj@mubela.cz. Inzerci přijímáme na tel. č. 326 700 911,
uzávěrka vždy 15. v měsíci. Náklad: 2000 ks, ročník 42, tisk: MS Polygrafie s.r.o. Zpravodaj na internetu: www.mubela.cz, www.mkzbela.cz
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