
Z města a městsKÉHO ÚŘaDU - CO se Děje  ve městě - Ze ZÁKLaDNÍ 
ŠKOLY  -  Z  KULtUrNÍHO DěNÍ  -  Ze  spOrtU a  spOLKOvÉ čiNNOsti 

Výstavní sál MKZ 
TIBET – ZEMĚ S VLASTNÍM JAZYKEM

1. 3. – 25. 4. 
Otevírací doba 

pondělí - čtvrtek
 od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod.

Čtvrtek 4. dubna
ZÁPISKY Z TIBETU

Beseda s překladatelkou 
a sinoložkou

Mgr. Kamilou Hladíkovou, Ph.D.
V Komorním sále MKZ od 18 hod.

Vstupné: 50 Kč

Sobota 6. dubna
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

v IC na zámku od 13 do 16 hod.
Vstupné dobrovolné

Sobota 27. dubna
SKŘÍTEK TŘEŠNIČKA A MRAZÍK 

ZLOBIVKA
Liduščino divadlo 

V Komorním sále od 15 hod.
Vstupné: 30 Kč

Úterý 30. dubna
ČARODĚJNICE

Na městském stadionu od 18 hod.

Středa 1. května
PRVNÍ MÁJOVÝ DEN 

ŽENA A KVĚTINA
Vernisáž výstavy obrazů Světlany 

Žalmánkové
Ve Výstavním sále MKZ od 13.30

POETICKÝ PIKNIK
Skupina Isara kombinovaná 

s literárními ukázkami
V parku na Masarykově náměstí 

od 14 hod.

Rezervace na akce MKZ možné na 
www.mkzbela.cz 

duben
4/2019

43. ročník

s dubnovým příchodem se nám naše Bělá 
pomalu, ale jistě začala probouzet do jara 
a nás čeká především úklid a nutné opravy 
po letošní náročné zimě, která byla v  po-
sledních týdnech navíc doprovázena i  ne-
příjemnými povětrnostními podmínkami, 
které způsobily řadu pracovních povin-
ností nejen pro Technické služby. 
V platnosti již běží nová směrnice pro od-
chyt psů, která plní funkci jakési návodky 
a  vytváří jasná pravidla pro řešení situ-
ací, které souvisejí s  útěky či s  pouličním 
potulováním vašich domácích mazlíčků. 
Prosím, dbejte na lepší zabezpečení svých 
miláčků! Jedním z  bodů této směrnice je 
i řešení recidivistů, které budeme při opa-
kovaném odchytávání jejich mazlíčků pře-
dávat k přestupkovému řízení.
Pracujeme na řadě projektových dokumen-
tací a  mám radost, že vám mohu již nyní 
sdělit, že některé z  nich se již blíží k  do-
končení tak, abychom mohli naše nápady 
začít soutěžit a  především následně reali-
zovat. Týká se to například ulic v okolí his-
torického centra, revitalizace parkánu před 
hradbami u  České brány nebo výstavby 
polopodzemních kontejnerů pro tříděný 
odpad v  rámci pěti městských lokalit. Již 
dříve jsem zmiňoval, že se zároveň sna-
žíme o ekonomickou vyváženost v rámci fi-
nanční odpovědnosti města, proto chceme 
veškerou realizaci podpořit v  co největší 
míře dotacemi. 
Ve dnech 21. a  22. února jsme zavítali na 
oficiální návštěvu do Svätého Juru a  mezi 
8. a 10. březnem jsme pro změnu přivítali 
v  Bělé delegaci z  Gross-Bieberau. Článek 
týkající se navazování spolupráce s našimi 
partnerskými městy naleznete v  květno-
vém vydání Zpravodaje.
Těším se na vaši účast při 15. ročníku vy-
hlášení ankety Sportovec roku 2018, na 
které jste se podíleli svým hlasováním. 
Slavnostní akce se koná 10. dubna od  
17 hod. v  Městské sportovní hale. Jste sr-
dečně zváni.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem rad-

ním města. Jsem na ně hrdý, neboť se ne-
báli a  jednohlasně souhlasili s  vyvěšením 
tibetské vlajky, a  to jak na budově MKZ, 
tak na budově radnice města. Tímto ges-
tem dalo město Bělá pod Bezdězem jasně 
najevo svůj postoj ke svobodě, radosti ze 
života a k jinakosti. Výstavu zaměřenou na 
Tibet a  jeho historii i  tradici můžete stále 
ještě navštívit do 25. dubna ve Výstavním 
sále MKZ v prvním patře nad knihovnou. 
Osobně musím podotknout, že se našemu 
kulturnímu středisku velmi povedla!
S  vaším laskavým dovolením bych vám 
chtěl popřát, aby pro vás měsíc duben byl 
co nejpříjemněji aprílový. Je vyzkoušené, že 
s úsměvem na rtech a s humorem na jazyku 
jde všechno snadněji a lépe.
Krásné velikonoční svátky vám přeje

Jan Sýkora, 
místostarosta

Rolf Schellhaas (radní města Gross-Bieberau), 
Edgar Buchwald (starosta města Gross-Bieberau) 

a Jan Sýkora (místostarosta města Bělá pod 
Bezdězem) při předání daru - javor klen, který 

symbolizuje svobodu a přátelství a bude slav-
nostně zasazen v parku na náměstí.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANé, MILÍ BĚLÁCI,
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Z města a městsKÉHO ÚŘaDU 

Informace o poskytování půjček z Fondu rozvoje 
bydlení v roce 2019

zem, na prostor v  objektu občanské vyba-
venosti čp. 284, ulice Mělnická, Bělá pod 
Bezdězem, s podmínkou, že usnesení bude 
účinné od data předložení zápisu do spolko-
vého rejstříku.

Hospodaření základní školy
Rada města schválila účetní uzávěrku Zá-
kladní školy Bělá pod Bezdězem, příspěv-
kové organizace, za rok 2018 a  současně 
schválila hospodářský výsledek Základní 
školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové or-
ganizace, za rok 2018. 

Hospodaření města
Rada města doporučila Zastupitelstvu 
města Bělá pod Bezdězem schválit účetní 
uzávěrku a závěrečný účet města za rok 2018 
a doporučila zastupitelstvu města projednat 
zprávu o  výsledku přezkoumání hospoda-
ření města Bělá pod Bezdězem za r. 2018.

Fond rozvoje bydlení
Rada města dle ZM schváleného Statutu 
fondu rozvoje bydlení od 1. 1. 2007 schva-
luje časový harmonogram poskytování 
půjček z Fondu rozvoje bydlení na opravy 
a  modernizaci obytných budov na území 
města Bělá pod Bezdězem v roce 2019 dle 
předloženého návrhu. 

Pronájem Restaurace na hřišti
Rada města chválila uzavření nájemní 
smlouvy s  Klubem přátel Bělské kopané,  
z. s., Mělnická 284, 294 21 Bělá pod Bezdě-

Vážení rodiče, zápis do Mateřské 
školy Bělá pod Bezdězem pro-
běhne dne 13. 5. 2019 od 8 do  
16 hod. v ulici Velenského 112.
Veškeré potřebné dokumenty 
jsou k dispozici na webových 
stránkách MŠ nebo přímo k vy-
zvednutí v MŠ. Těšíme se na vás 
i vaše děti.

Za kolektiv zaměstnanců  
Mgr. Pavlína Šertlerová, 

ředitelka MŠ

Zápis do mateřské školy
v Bělé pod Bezdězem

Hospodaření Městských kulturních zařízení
Rada města schválila účetní závěrku Měst-
ských kulturních zařízení Bělá pod Bezdě-
zem, příspěvkové organizace, za rok 2018 
a  současně schválila hospodářský výsledek 
Městských kulturních zařízení Bělá pod 
Bezdězem, příspěvkové organizace, za rok 
2018.

Noční klid
Rada města schválila záměr vydání OZV  
č. 1/2019 o nočním klidu a doporučuje tuto 
vyhlášku k projednání a schválení v Zastu-
pitelstvu města Bělá pod Bezdězem.

Bc. Zdeněk Krenický  
tajemník úřadu

Vážení občané, 

dne 25. 2. 2019 schválila Rada města Bělá pod Bezdězem níže uvedený časový 
harmonogram 1. kola výběrového řízení pro poskytování půjček na opravy 
domů z Fondu rozvoje bydlení města Bělá pod Bezdězem v roce 2019. Půjčky 
jsou poskytovány na opravu fasád, střech, výměnu oken, vybudování kanali-
zační přípojky a na zateplení domů.

Časový harmonogram

Vydávání formulářů žádostí - od 1. 3. 2019

Přijímání žádostí - do 15. 4. 2019

Výběr žadatelů RM a ZM - do 3. 5. 2019

Možnost zahájení čerpání finančních prostředků nejpozději - do 30. 6. 2019

Podmínky pro poskytování půjček jsou zveřejněny na webu města Bělá 
pod Bezdězem: www.mubela.cz - Z radnice a města – Fond rozvoje bydlení 
2019. Dále je zde zveřejněn formulář Žádosti o poskytnutí půjčky z fondu 
rozvoje bydlení, který si můžete stáhnout a vyplnit.

Bližší informace vám podáme osobně na finančním odboru MěÚ nebo  
telefonicky na tel. č.: 326 700 915. 

Z tohoto fondu je možné čerpat také půjčku na výměnu kotle (ekologické  
vytápění), a to až do výše 150 tis. Kč.

Viliam Matoušek,
vedoucí finančního odboru

KNIHOVNA VL. HOLANA 
UZAVŘENA VEŘEJNOSTI

Městská knihovna Vl. 
Holana oznamuje svým 
čtenářům, že až do 
12. 4. v  knihovně pro-
bíhá revize knihovního 
fondu podle zákona  
č. 257/2001 Sb., o  knihovnách a  pod-
mínkách provozování veřejných knihov-
nických a  informačních služeb, ve znění 
zákona č. 1/2005 Sb. Po tuto dobu bude 
knihovna uzavřena. 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás 
opět 15. 4. 2019.
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Mladí geologové opět nezklamali

Dobrý Anděl

DěNÍ ve městě a Ze ZÁKLaDNÍ ŠKOLY

Stejně jako loni se i  letos naši deváťáci 
zúčastnili Geologické olympiády. Školní 
kolo proběhlo na naší škole 12. 12. loň-
ského roku a vítězkou se stala Šárka Ško-
dová ze třídy IX. B. V těsném závěsu za 
ní byl Lukáš Ginzl z  IX. A  a  třetí místo 
patřilo Janu Hradeckému z IX. B. Tito tři 
stateční se znovu utkali v kole okresním, 
které se konalo 29. 1.
Zatímco ve školním kole vybírali sou-
těžící z  nabízených odpovědí, okresní 
klání již přitvrdilo – žáci museli sami 
formulovat odpovědi na zákeřné otázky. 
O tom, že je výuka geologie na naší škole 

úspěšná, svědčí fakt, že všichni naši sou-
těžící obsadili místa na „bedně“. Janu 
Hradeckému přísluší místo druhé a Šárce 
Škodové třetí příčka. Se záludnostmi 
okresního kola se nejlépe popral Lukáš 
Ginzl, který zvítězil a zaslouženě postou-
pil do krajské části soutěže. Ta se usku-
teční v pondělí 8. 4. na České geologické 
službě v  Praze. Zde se bude muset po-
prat nejenom s testem, ale také s pozná-
vací částí. Všem soutěžícím děkujeme za 
účast, vítězům gratulujeme a  Lukáši dr-
žíme palce v krajském kole.
   Ing. Pavlína Cankařová

Mezi obyvateli 
Bělé pod Bezdě-
zem najdeme přes 
40 Dobrých andělů.
Dobrým andě-
lem se stává každý, 
kdo přispívá na-
daci Dobrý anděl 
a  prostřednictvím 

pravidelných finančních příspěvků tak 
pomáhá rodinám s  dětmi, které zasáhla 
vážná nemoc. Díky těmto darům pak 
mohou jejich rodiče uhradit výdaje spo-
jené s léčbou - například častou dopravu 
do nemocnice, doplatky léků, speciální 
stravu, zdravotnické pomůcky, rehabili-
tace a další potřebné terapie. 

Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než  
6 218 rodin, z  Bělé pod Bězdězem po-

chází 6 z  nich. Dárců, Dobrých andělů, 
u vás najdeme přes 40. Děkujeme všem, 
kteří se rozhodli nezištně pomáhat dru-
hým. Každý den vidíme, že i malý příspě-
vek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na 
tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, 
spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. 

Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý 
anděl odevzdává potřebným rodinám do 
posledního haléře, protože je její provoz 
hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sý-
kory a  dalších filantropů. Navíc získává 
každý dárce, který se zaregistruje na 
www.dobryandel.cz, i  přístup do svého 
Andělského účtu, kde vidí konkrétní pří-
běhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně 
nadace každý měsíc přijme 100 nových 
žádostí o  pomoc a  celkem odesílá pří-
spěvky více než 3 400 rodinám.

Kam už jsme se podívali

PROČ SLAVÍME 
VELIKONOCE?

V  rámci celoroční hry „Ahoj, Česko!“ 
jsme doposud navštívili pět krajů. V Mo-
ravskoslezském kraji jsme poznali kopřiv-
nickou Tatru vyrábějící nákladní vozy, ve 
Zlíně pak firmu Baťa, jednoho z  nejzná-
mějších výrobců obuvi. V  Olomouckém 
kraji jsme se zastavili ve firmě Zetor, která 
vyrábí traktory, a ve společnosti Olma, je-

jíž mléčné výrobky všichni dobře známe. 
Prošli jsme se vinicemi jižní Moravy. Na 
Vysočině jsme sbírali brambory a v Jem-
nici se seznámili se značkou sáčkového 
čaje Jemča. Konec roku 2018 patřil kraji 
Jihočeskému a tamním rybníkům. Projeli 
jsme už hezkou část naší republiky a  tě-
šíme se, kam nás zavedou další zastávky.

Renata Jeřábková, 
 vychovatelka školní družiny

Velikonoce, které slaví křesťané, tedy pa-
mátku umučení a zmrtvýchvstání Ježíše, se 
odvozují od pohanských svátků – oslavy 
jara, tj. znovuzrození – a zároveň navazují 
na židovský svátek „pesach“ – den, kdy Bůh 
vysvobodil židy z egyptského otroctví.
Připomínají to, že Bůh obětoval svého syna 
Ježíše, abychom my mohli žít.
Předchází jim 40denní postní doba, což je 
období přípravy na Velikonoce. Do veliko-
nočních svátků patří tyto dny: Květná ne-
děle – ta předchází Velikonocům a připo-
míná Ježíšův vjezd do Jeruzaléma pár dnů 
před jeho umučením; Zelený čtvrtek – Je-
žíš slavil se svými učedníky Poslední večeři, 
po které byl zatčen; Velký pátek – Ježíš byl 
umučen a zemřel na kříži; Bílá sobota -  Ježíš 
se nachází v hrobce; na Bílou sobotu večer 
či v noci se slaví velikonoční vigilie, kdy se 
čtou úryvky z Bible, zpívají se žalmy a křtí se 
dospělí věřící.
Vrcholem křesťanského roku je velikonoční 
neděle = neděle vzkříšení, kterou končí ob-
dobí smutku z Kristovy smrti a začíná čas 
radosti z jeho zmrtvýchvstání. Velikonoční 
neděle je tedy ještě větší svátek než Vánoce.
Velikonoční pondělí prohlásili komunisté 
státním svátkem, přestože nemá duchovní 
obsah jako předešlé dny. 
Více info naleznete na webu velikonoce.vira.
cz nebo přímo v Bělé na nástěnce farního 
kostela Povýšení sv. Kříže, kde bude i rozpis 
bohoslužeb během Velikonoc.

Monika Kolářová Kipeťová
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tŘiCet Let OD sametU
Čtvrtý měsíc roku 1989 přinesl krom mnohých společenských a  politických událostí také pravé aprílové počasí. Ran-
ní teploty se stále blížily nule (od  4 °C do  1 °C, někde dokonce mrzlo, takže to odnesla řada ovocných stromů a  vinic), za-
tímco odpolední atakovaly hranici 25 °C. - Prahu navštívil (terorista) Jásir Arafat a  byl přijat jak premiérem Adamcem, tak  
i prezidentem Gustávem Husákem. - Zemřel scenárista a režisér Karel Zeman. - V Číně začínají protesty, které v červnu vyvrcholí 
masakrem na náměstí Nebeského klidu (Tchien-an-men Kuang-čchang). - Sověti ztratili kontakt s vesmírnou sondou. - V Liver-
poolu umačkáno víc jak 100 lidí na utkání Anglického poháru. - A taky jsme volili MISS.

DUBEN

Své příspěvky, postřehy či fotografie k tomuto 
tématu prosím zasílejte na emailovou adresu 
redakce: zpravodaj@mubela.cz  
a označte je heslem SAMET.

Ve  vzpomínkách je pro mne duben 
1989 jedním z  řady měsíců v mezidobí 
od ukončení dvouleté základní vojenské 
služby, nejprve na poddůstojnické škole 
v Brezně a poté u dělostřeleckého pluku 
v  Kynšperku nad Ohří (podzim 1988) 
a stmelovacím vojenským cvičením pod 
Zebínem u Jičína, se střelbami na dělo-
střelecké střelnici sovětské armády u Ku-
řívod (léto 1989). V dubnu jsem naštěstí 
neměl o  cvičení ani ponětí a  stále ještě 
jsem se vzpamatovával „z hraní si na vo-
jáky“. Pracoval jsem u Obnovy památek 
KNV, středisko Mladá Boleslav, konkrét-
ně na  boleslavském hradě. Autobusem 
ráno v  5 hodin na  autobusové nádraží 
do  Mladé Boleslavi a  přes celé město 
na hrad. Šedivé opuštěné ulice se sovět-
skými vojenskými patrolami vracejícími 
se ze stojky na  muničáku do  kasáren. 
Slepá okna domů skrývajících nahotu 
zdiva v cáry omítky. Zatuchlá podloubí 
starého náměstí. Sem tam něco pod no-
hama a fantazie puštěná ze řetězu plodila 
poezii. 

Vzpomíná... Josef Müller

„Déle sloužící
stará
nahrbená
vyhřezla jí střeva z rány pod pupíkem
                           popelnice vyděděná
            ze společnosti zdravých popelnic
ostrov Aeskulapův
                                na ulici.“

„Když člověk zakopne o potkana
                  potkan se nelekne
                                      čest mu
                                              sláva                               
                  potkan se nehejbá
                                      on je mrtvý 
          potkan prd ví.“
A další zátiší a další hubička od múzy.

A ještě jedna optimistická až budova-
telská.
„Síťovka s hlavou koně
krev kape na cestičku
přináším oběť
                               pro ně
                                    poprskaná obloha“

Ruth Turnerová, Američanka žijící  
v NSR, dostala 20 dnů vězení (když se 
odmítla vykoupit kaucí 800 marek) 
za účast na mírové demonstraci. Patří 
mezi 5 600 obránců míru, kteří s tím 
měli popotahování v NSR. U nás do-
stali hlavní organizátoři lednové 
nepovolené demonstrace J. Petrová 
a O. Veverka 9 a 12 měsíců. To jsou 
paradoxy...
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ZÁMECKÝ KLUB A KLUBÍK

DEKÁDA MĚSTSKÝCH KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ  
NA ZÁMKU V BĚLé POD BEZDĚZEM

POETICKÝ PIKNIK

VÝSTAVNÍ SÁL 

KOMORNÍ SÁL MKZ
JARNÍ POHÁDKA
ANeb SKřÍteK třešNiČKA  
A MRAZÍK ZlObiVKA
Sobota 27. 4. od 15 hod.
Liduščino divadlo, Roztoky u Prahy

Skřítek Třešnička už je dávno na nohou, 
ale kytičky pořád ne a ne vstávat. Jen co 
chtějí nasadit poupátka, objeví se mrazík 
Zlobivka a všechno překazí. Třešnička už 
si neví rady. Naštěstí se probudí motýl 
Emánek a vymyslí báječný nápad. Mra-
zík Zlobivka se nebude stačit divit a ky-
tičky se konečně ukážou v  plné kráse. 
                                           Vstupné: 30 Kč.

ŽeNA A KVĚtiNA
Obrazy Světlany Žalmánkové
Ve Výstavním sále MKZ 1. 5. od 13.30 hod.

K  májovému mě-
síci patří také ro-
mantické obrazy 
- a  co si můžeme 
představit roman-
tičtějšího než právě 
námět ženy a  kvě-
tiny zachycené 
štětcem bělské vý-
tvarnice Světlany 
Žalmánkové.

POetiCKÝ PiKNiK
V parku na Masarykově náměstí 1. 5. od 14 hod. 

Oslavy prvního 
květnového dne 
jsou pojaty různě, 
mohou to být stu-
dentské majálesy, 
někde se stále slaví 
jako svátky práce. 

U  nás se přikláníme k  nejstarším koře-
nům a  to je oslava lásky, plodnosti, zro-
zení. První květnový den v Bělé tedy osla-
víme s hudbou a básněmi. 
V hudebním altánu uslyšíte hudební sku-
pinu ISARA a poetické vstupy Divadýlka 
na dlani z Mladé Boleslavi.

Velikonoce jsou obdobím lidových tradic 
spojených s vítáním jara a procitnutím 
přírody ze zimního spánku. Datum Ve-
likonoc je proměnlivé a připadá vždy na 
první neděli po prvním jarním úplňku. 
Podle tohoto pravidla letos vychází Veli-
konoční pondělí až na 22. 4., přesto pří-
pravy a těšení se na tento veselý svátek 
běží již od začátku měsíce. V Infocen-
tru na zámku s expozicemi pro vás již 
tradičně chystáme Velikonoční rukoděl-

nou dílničku, kde 
společně budeme 
vyrábět jarní de-
korace, plést po-
mlázky, zdobit 
voskem vajíčka 
atd. Příjemnou atmosféru doplní hra fla-
šinetáře, téměř již zapomenutý hudební 
doprovod, kdysi tak běžný a oblíbený. Při-
jďte se s námi naladit na jarní dny. Těšíme 
se na vás.                   Vstupné dobrovolné.

Také v květnu pro 
vás v  Infocentru 
na zámku s expo-
zicemi chystáme 
rukodělnou díl-
ničku. Tentokrát ji 
spojíme se zahájením výstavy o zamýš-
leném chovu bource morušového a vý-

robě hedvábí v dětské manufaktuře při 
bělském zámku. Společně s odbornicí na 
práci s hedvábím Annou Talábovou si 
vytvoříme hedvábný šperk nebo nama-
lujeme obrázek na hedvábný šátek.

Těšíme se na vás.
Vstupné: 20 Kč.

INFORMAČNÍ CENTRUM S ExPOZICEMI 
NA ZÁMKU 

Velikonoční setkávání 
Sobota 6. 4. od 13 hod.

Květnová rukodělná dílnička 
v sobotu 4. 5. od 14 hod. 

MilÉ DÁMY, MilÉ DĚti,
jaro máme tu a slunečné dny nám jistě vy-

kouzlí dobrou náladu. Věřím, že i v tento 
čas si najdete chvilku na naše společné 
tvoření v  Zámeckém klubu v  Infocentru 
na zámku s expozicemi.
Na duben připravuji malování na ka-
meny, květinkové záložky do knih, vý-
robu lapačů snů a  mám i  další zajímavé 
nápady. Těším se na vás v KLUBU pro do-
spělé každé úterý od čtyř, na dětičky vždy 
ve středu od tří hodin. Více info na webo-
vých stránkách MKZ nebo na Facebooku.

Těším se na vás. 
Marcela

Zahájením letošní turistické sezony počíná 
také desátý rok naší činnosti na bělském 
zámku. Vše začalo 18. července 2009 Stře-
dověkým jarmarkem na jeho nádvoří.
Desátý rok a  letošní turistickou sezonu 
zahájíme v IC s expozicemi 4. 5. 2019 ve  
14 hod. vernisáží výstavy „Když se bou-
rec napapá! Hedvábí (nejen) na bělském 
zámku“. Tuto výstavu pro nás připravil 
Mgr. Jan Šejbl z Náprstkova muzea a dopl-
nila svými exponáty Anna Talábová. Ver-
nisáž doprovodí výtvarná dílnička. 
Také máme radost, že se nám náš prohlíd-
kový okruh opět trošku rozrostl o  zpří-
stupněnou „lednici“ s Praborem. Další část  

expozice Roman-
tická archeologie 
Bělska.
I  zámecký příkop 
se nám pro letošní 
sezonu trošku „pro-
vzdušnil“, když zmi-
zely dřevěné kůl-
ničky, a malé změny 
zaznamenalo také 
nádvoří (dokončení 
druhé etapy kanali-
zace). 
Milí (nejen) Běláci, budeme rádi, když  
si k nám najdete cestu. Těšíme se na vás.

Z KULtUrNÍHO DěNÍ



6

Muzeum Podbezdězí v letošním roce začíná 
svoji hlavní výstavní sezonu 27. 4., a to denně 
mimo pondělí, vždy od 9 do 16 hodin.

PřeDNÁšKA: ČlOVĚK A JeSKYNĚ 
SeVeRNÍCH ČeCH
Čtvrtek 11. 4. od 17 hod. Vstupné: 30 Kč
V přednášce Petra Jenče, archeologa a spe-
leoantropologa Vlastivědného muzea 
v České Lípě, se budeme moci podrob-
něji podívat na unikátní paměťový záznam 
jeskyní a skalních převisů s doklady využí-
vání od loveckého pravěku do novověku. 
Územně pokryjeme všechny pískovcové 
oblasti severní části Čech (České Švýcar-
sko, Českolipsko, Český ráj a střední Po-
jizeří) a Ještědský kras.

„VšeCHNO, CO MÁM RÁDA“
Vernisáž 27. 4. od 16 hod.
27. 4. - 9. 6.
Výstava bělské výtvarnice Evy Hrubé za-
hrnuje nejen obrázky z Bělé pod Bezdě-
zem a z rodného Podještědí, kam se stále 
ráda vrací, ale také oblíbené předměty běž-
ného života, bylinky a v neposlední řadě 
fotografie, které pořídil její manžel Karel. 
Výstava bude otevřena vernisáží v sobotu 
27. 4. v 16 hodin a potrvá do 9. 6.

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

HiStORiCKÉ MOtOCYKlY
27. 4. - 28. 10.
Muzeum Podbezdězí připravilo lahůdku 
pro milovníky historických motocy-
klů československé poválečné výroby ze 
sbírky Pavla Dlaska a soukromých sběra-
telů. K vidění jsou například legendární 
Jawa 250 „Pérák“, Čz 150 c, motokrosové 
speciály či unikátní kapotovaná Jawa 50 
„Mustang“ určená pro vývoz do Anglie.

bĚlSKÁ KRONiKA 1918 - 1938
27. 4. - 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.

KUKÁtKO DO MiNUlOSti 
27. 4. - 28. 10.
Drobná kapitola doplňující dlouhodobou 

výstavu „Bělská kronika 1918 – 1938“ na-
zvaná „Kukátko do minulosti“ návštěvní-
kům představuje příběh bělského koupaliště 
a Klášterské ulice v Bělé pod Bezdězem.

bOHUMil DeJMeK: ReVOlUČNÍ 
UDÁlOSti V KVĚtNU 1945 V bĚlÉ 
POD beZDĚZeM
U  příležitosti 70. výročí konce 2. svě-
tové 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 KOStele SV. VÁClAVA
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře v Bělé bude 
sloužena v pátek 26. 4. od 18 hod.

Muzeum Podbezdězí,  
pobočka Muzea Mladoboleslavska, 

Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.     
tel.: 326 701 618

www.muzeummb.cz 
info@muzeummb.cz

spOLečeNsKÁ rUbriKa

Z KULtUrNÍHO DěNÍ

Dne 28. 3. uplynulo již pět let, co nás navždy opusti-
la naše milovaná maminka, paní Marie Machačová.

 S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou  
dcera Helena s rodinou, syn Josef s rodinou,  

syn Jiří s rodinou.

Dne 4. 4. uplyne 1 rok, kdy jsme se naposledy rozlou-
čili s milovanou maminkou, babičkou a prababičkou, 
paní Anastazií Skrbkovou.

S láskou vzpomínají syn Jiří s Evou, vnoučata 
a pravnoučata.

„Kdo v srdcích žije, neumírá.“
Dne 7. 4. uplyne 21 let, kdy zemřel můj manžel, pan 
Josef Neumann.

S láskou stále vzpomínají dcery, syn a manželka 
Marie Neumannová.

Dne 11. 4. tomu bude šest let, co nás opustil pan  
Jan Nowák.

S láskou vzpomínají manželka Marie, dcera a syn 
s rodinami.

Dne 11. 4. to bude osm let, co nás opustil náš tatí-
nek, pan Jaroslav Kůtek. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

Dcera Marie a syn Jaroslav s rodinami

Dne 12. 4. uplyne šest let, kdy nás navždy opustila 
naše maminka a babička, paní Marie Tošovská. Byla 

vlídná, laskavá, přátelská, obětavá, milovaná a milu-
jící. Její stopy nikdy nezmizí, i  když sníh již tolikrát 
roztál. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

S láskou stále vzpomínají dcera Blanka  
a syn Jarda s rodinou.

Dne 15. 4. tomu bude 17 let, co nás 
navždy opustila naše maminka, paní 
Anna Daňhelová. Kdo jste ji znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcera Radka Bártová 

a syn Milan Daňhel s rodinami.

Dne 22. 4. uplyne šest let, kdy je s  námi naše ma-
minka, paní Eva Chrtková již jen ve vzpomínkách. 
Zároveň by jí tento den bylo 90 let.

S láskou vzpomínají její dcera a syn s rodinami.

Dne 22. 4. uplyne již celý rok, co nás opus-
til manžel, tatínek a  dědeček, pan Pavel 
Jenč. Kdo jste ho znali, věnujte mu společ-
ně s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manželka s rodinou.

Dne 25. 4. uplyne již pět let od náhlé smr-
ti pana Václava Pešana, bělského rodáka. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte, 
prosím, se mnou.

Děkuje Jitka.

Dne 26. 4. to budou dva roky, co nás navždy opus-
til pan Zdeněk Šimek. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
družka Eva s dětmi, dcery Monika a Martina,  

vnoučata a sestra Jana.

„Čas utíká a nevrací, co vzal,
jen vzpomínky zůstávají dál.“
Dne 27. 4. uplynou dva roky, co nás 
opustil pan Josef Nezdara. 

Stále vzpomíná rodina.

VZPOMÍNKY

OZNÁMENÍ

MUZEUM PODBEZDĚZÍ V DUBNU

„Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete 
hledat celým srdcem.“

Bible, Jeremiáš 29, 13
Zarmouceni oznamujeme všem přátelům a známým, 
že nás navždy opustila naše drahá maminka, babička 
a prababička Marie Štolová, učitelka v. v. 
Zemřela v pokoji dne 3. 3. 2019 v požehnaném věku 
nedožitých 103 let. 
Děkujeme všem, kdo uctí vzpomínkou její památku.

 Rodina
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TAJEMSTVÍ

Novinky ze Svornosti

DUbeN Máchovské putování 2019 aneb 
Čechy tajemné a mystické
Program: vodní hrad Budyně nad Ohří, al-
chymistická dílna, útrpné právo. Pěší trasa 
podle Malé Ohře do Libochovic – zámek, 
park – 6 km. Turisté mohou pokračovat na 
hrad Házmburk a do obce Slatina. 
Odjezd busu: MB, Bondy: 8 hod., Bělá, hala: 
8.20, Doksy, AN: 8.40.
Cena busu i se vstupem do hradu: 200 Kč.

POZOR, změna termínu schůze na zá-
kladně: čtvrtek 18. 4. Velikonoční setkání!!!
 
Sobota 27. 4. 
Za čerty do Dolského mlýna
Program: Srbská Kamenice po linii českoslo-
venského opevnění (svítilny s sebou), Dol-
ský mlýn – nejromantičtější místo v Českém 
Švýcarsku, dějiště natáčení mnoha pohádek, 
údolím Jetřichovické Bělé a dále Grieselův 
kříž – převis Kůlna – skalní kaple – Všemily, 
restaurace: 11 km.

Možnost prodloužení trasy přes Růžový 
vrch (Děčínská Fudžijama): 16 km.
Rodinné týmy – Naučná stezka Srbská Ka-
menice: 4 km. 
Odjezd busu: MB, Bondy: 8 hod., Bělá, hala: 
8.20, Doksy: 8.40.
Cena busu: 200 Kč, děti zdarma.

Sobota 25. 5.
Za dr. Faustem do Jizerských hor
Program: Krásná – muzeum dr. Kittela. 
Černá Studnice – rozhledna – po červené 
Černostudniční hřeben – Čertovy skály, 

Skalní brána – Muchov (zde podle po-
věsti pobývá duch Muhu) – po žluté Velké 
Hamry: 10 km.
Občerstvení Ve Velkých Hamrech II. u 
hasičů (guláš). 
Odjezd busu: MB, Bondy: 7.40, Bělá, hala: 8 
hod., Doksy přijedou motoráčkem v 8.12 na: 
Bělá, nádraží.
Cena busu: 200 Kč.

Sobota 7. 9.
Za Rychlými šípy do tajemných Stínadel
Program: Hrad Ledeč nad Sázavou – mimo 
jiné expozice J. Foglara. Pěší trasa po červené 
a žluté do Sluneční zátoky – pamětní deska 
Jestřába a dále podle Zlaté řeky (Sázavy) 
směr Stvořidla - 10 km, možnost zkrácení. 
Jízda Posázavským pacifikem.
Odjezd busu: Bělá, hala: 7 hod., Doksy při-
jedou rychlíkem v 7 hod. na: Bělá, nádraží; 
MB, bývalá rolnická škola: 7.20.
Cena busu: 300 Kč.

Horský vůdce

Jako první ze střediska Svornost – druhý 
únorový víkend - uspořádaly výpravu 
světlušky (dívky z 1. – 4. třídy).
Se svými vedoucími Renčou a Arpinkou 
se vydaly do Brandýsa nad Labem a pře-
nocovaly ve srubu - v tamní junácké klu-
bovně, která v  sobě 
skrývá dokonce i  tělo-
cvičnu! Z ní byly malé 
slečny víc než nadšené 
a  s  míčem v  ruce tam 
trávily to málo volného 
času, jež jim na výpravě 
doslova našlapané pro-
gramem zbylo…
Kromě her uvnitř 
i  venku světlušky na-
vštívily nádherný 
místní zámek, se zá-
jmem si vyslechly po-
vídání paní průvod-
kyně a  podrobně si 
prohlédly zejména vy-
cpaná zvířata. Nechy-
bělo ani fotografování 
na zastávkách MHD, velice originálně oz-
dobených barevnými samolepkami s mo-
tivem např. not, smajlíků - viz obrázek.
Nové členky střediska dále na výpravě ob-
držely žlutý šátek, což je poznávací znak 
světlušek i vlčat.
Přestože ještě vládla paní Zima a  ně-
kde ležel sníh, naše nejmenší si vý-
pravu užily a  klidně by ji prodlou-
žily na víc dní než jen jeden víkend.  

V březnu se mimo klubovnu vydala pod 
vedením Maňase i  vlčata (chlapci z  1. 
– 4. třídy), a  to za Čtyřlístkem do Tře-
skoprsk. Jak možná víte, autor čtveřice 
velmi oblíbených kreslených postaviček  
Jaroslav Němeček takto nazval město Doksy.  

Počasí výletníkům příliš nepřálo, ale jak 
si ve středisku často opakujeme, skauti 
nejsou z  cukru. Takže vytáhli pláštěnky 
a kráčeli i v dešti. Podařilo se jim kolem 
Máchova jezera doputovat až do cíle, kte-
rým bylo Muzeum Čtyřlístku v Doksech. 
Tam si to pořádně užili a  ve zpátečním 
vlaku trochu i uschli…

Jerry

Ze spOrtU a spOLKOvÉ čiNNOsti
TAJEMSTVÍ

TJ Sokol Bělá - házená

sobota 27. 4.  
turnaj  - mladší žáci  
sobota 6. 4.  a neděle 14. 4. 
turnaj - minižáci 

sobota 13.4.  2. liga   
mladší dorostenky TJ Sokol Bělá p.B. - HC 
Plzeň - od 13:00 hodin  

sobota 13. 4. 
muži TJ Sokol Bělá p. B. - Kovo Ledeč nad 
Sázavou - od 15:00 hodin 

Zápasy v Městské  
sportovní hale

SPORTOVEC ROKU2018
Středa 10. dubna 2019 

OD 17.00 - MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA

UVÁDÍ PAVEL PETR 
sportovní komentátor a moderátor  

Českého rozhlasu – Radiožurnál
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Odstartujte sezonu
na novém elektrokole!
Okna 25 777 645 205 elektrokola-pek.cz

při akci bude pořizována fotografická a filmová dokumentace

ČARODĚJN ICE 
úterý 30. dubna od 18 hod.  
NA FOTBALOVÉM STADIONU

hudba - soutěže pro děti - občerstvení  

1926

ELEKTROKOLA 
JÍZDNÍ KOLA 

MNICHOVO  HRADIŠTĚ       Tel.: 326 771 512 
KOLMÁ 1477           WWW.CYKLO-KAFKA.CZ  

VÍCE NEŽ 200 
KOL STÁLE 
SKLADEM 

Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem pořádají

POETICKÝ PIKNIK

1. května 2019 od 14 hod.

při akcích MKZ je pořizována foto a video dokumentace

hraje ISARA - celt - folk - rock  

literární ukázky 
DIVADÝLKO NA DLANI MB  

v parku na Masarykově náměstí

SVAZEK OBCÍ MÁCHŮV KRAJ, MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ BĚLÁ POD BEZDĚZEM A KULTURA DOKSY
SPOLU SE SVÝMI PARTNERY VÁS ZVOU NA KULTURNĚ – TURISTICKO – DIDAKTICKÉ 

PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH BÁSNÍKOVÝCHM
Á

CHOVI V PATÁCH

ROČNÍK
XVI

MÁCHOVI V PATÁCH
2019

SRBSKÁ KAMENICE – DOLSKÝ MLÝN – GRIESELŮV 
KŘÍŽ – PŘEVIS KŮLNA – VŠEMILY

27. 4. 2019
ZA ČERTY 

DO DOLSKÉHO MLÝNA

ČECHY TAJEMNÉ A MYSTICKÉ
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