Z města a MĚSTSKÉHO ÚŘADU - Co se děje  ve městě - ZE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY - z kulturního dění  - ze sportu  a spolkové  činnosti
Vážení spoluobčané, milí běláci,
rád bych květnový úvodník věnoval tématu
setkání všech měst a obcí nesoucích ve svém
názvu název Bělá. Rok se s rokem sešel a před
námi je další ročník akce Není Bělá jako Bělá.
Tentokrát se účastníci – Běláci – sejdou opět
u nás v Bělé pod Bezdězem. Doufám, že zde
přivítáme i nováčky setkání – Běláky z německého města Weißwasser (Běła Woda – tedy
Bělá), a hlásí se i ostravské městské části Nová
a Stará Bělá. Jak jsem již zmiňoval v předchozích Zpravodajích, letošní ročník se uskuteční
ve dnech 7. - 9. 6. 2019. Společně s Městskými
kulturními zařízeními připravujeme bohatý
program nejen pro naše hosty, Běláky, ale i pro
každého z vás, milí Běláci.
Nyní nahlédněme malinko pod pokličku
toho, na co se můžete v letošním ročníku těšit. V rámci programu budete mít možnost kochat se Bělou nejenom ze země při procházce
lesem, ale pro zájemce i ze vzduchu z horkovzdušného balónu. Ano, je to tak! Letošní ročník Balónového hemžení proběhne o 14 dní
dříve, a to právě ve dnech setkání Bělých. Věřím, že tentokrát bude počasí natolik příznivé,
že balóny vzlétnou každý plánovaný den.
Hlavní program setkání proběhne v sobotu
8. 6. 2019 v parku na náměstí. V dopoledních
hodinách, po slavnostním zahájení a přednesení stavu jednotlivých resortů vypukne sou-

těžní klání. Čtyřčlenné týmy změří své síly pod
jednotící ideou UMĚNÍ. Věřím, že přijdete
podpořit domácí družstvo a dozvíte se při tom
i zajímavosti z historie, zeměpisu, sociálních
a dalších specifik z ostatních měst a obcí.
Odpoledne se můžete i vy aktivně zapojit do
programu. Společně s ostatními Běláky budete mít možnost výběru ze třech variant programu. První možností bude procházka s naším turistickým oddílem, který vás provede
valdštejnskými lesy až k šantánu U Houbaře.
Cestou můžete zkusit řešit soutěžní úkoly
a před závěrečnou autobusovou cestou zpět do
Bělé se určitě rádi občerstvíte v místním šantánu. Pro méně zdatné turisty jsme připravili
nenáročnou procházku s průvodcem na téma
„Architektura města“. Třetí možností je zavzpomínat si na minulá setkání v Komorním
sále MKZ, kde se bude promítat nekonečná
smyčka z předešlých ročníků.
Program vyvrcholí ve večerních hodinách ohňovou show v rámci Balónového hemžení,
která se protentokrát uskuteční v parku na náměstí.
Přeji všem zúčastněným příjemně prožitý
víkend plný zážitků.
Ing. Jaroslav Verner,
starosta města
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Ve Výstavním sále MKZ
ŽENA A KVĚTINA
Prodejní výstava obrazů
Světlany Žalmánkové
Sobota 4. 5.
OTEVŘENÍ ZÁMECKÉ EXPOZICE
v IC na zámku od 14 hod.
Úterý 14. 5.
NĚŽNÁ REVOLUCE
Vernisáž výstavy věnované nejen
revolučním událostem
V Muzeu Podbezdězí od 17 hod.
Sobota 18. 5.
ZLATOVLÁSKA
Divadlo E-milion
v Komorním sále MKZ od 15 hod.
Vstupné: 30 Kč
Pátek 24. 5.
PŘEDNÁŠKA
Sv. Anežka Česká a křižovníci
s červenou hvězdou
V Muzeu Podbezdězí od 18 hod.
Sobota 25. 5.
MÁCHOVI V PATÁCH
Černá studnice
Od Sportovní haly v 8 hod.
Pátek 31. 5.
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
ZUŠ Mladá Boleslav
V Muzeu Podbezdězí od 17 hod.
Sobota 1. 6.
RÁDIO A LIDÉ
Vernisáž výstavy
ve Výstavním sále MKZ od 15 hod.
Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu 
Z jednání rady města
tovitelem bude Ing. arch. Vladimír Kučera, architekt města Bělá pod Bezdězem.

Památky ve městě

Hospodaření města

Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, doporučila zastupitelstvu
města schválit stav plnění rozpočtu města
k 28. 2. 2019: příjmy ve výši 20.032.715,Kč, výdaje 9.544.768,- Kč.
Současně doporučila zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 2/2019.
Příjmová část rozpočtu se snižuje o částku
-905.455,25 Kč na 96.750.733,75 Kč, výdajová část rozpočtu se snižuje o částku 119 140,- Kč na 131.765.860,- Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 35.015.126,25 Kč.

Parkovací místa v ul. Husova

Rada města schválila zadání objednávky
projektu „P. D. rozšíření parkovacích míst
v ul. Husova“ v předloženém znění. Zho-

Rada města doporučila zastupitelstvu
města schválit využití státní finanční dotace od Ministerstva kultury ČR pro rok
2019 ve výši 400.000,- Kč v rámci programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón pro rok 2019 na realizaci akce „Kostel Povýšení sv. Kříže – pokračování restaurování výmalby kostela – sakristie“ ve
výši 200.000,- Kč a „Bělá pod Bezdězem –
Hradby – statické zajištění a konzervace –
severní část“ ve výši 200.000,- Kč.
Současně doporučila zastupitelstvu města
schválit finanční podíl města Bělá pod
Bezdězem v rámci obnovy památek v programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón na akci „Kostel Povýšení sv. Kříže –
pokračování restaurování výmalby kostela – sakristie“ ve výši 62.962,- Kč.

Centralizace ZŠ - družina

Rada města odsouhlasila navýšení ceny pro-

jektové dokumentace družiny o 219.960,- Kč
bez DPH za přepracování projektu do podoby pasivního standardu budovy a zároveň doporučila podepsat dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo č. 1/RaMM/2018 na akci
„Centralizace ZŠ I. etapa - družina“ uzavíraný se společnosti RH-ARCH s. r. o.

Stavební úpravy ve městě

Rada města schválila záměr výstavby veřejného osvětlení a chodníku v horní části ul.
Mělnická, od zatáčky Horka, až k odbočce
ke hřbitovu.

Plážová házená

Rada města schválila krátkodobou výpůjčku
areálu koupaliště pro pořádání 14. ročníku
turnaje v plážové házené v termínu od 28. do
30. 6. 2019 panu Vojtěchu Srbovi z Lovosic.

Pronájem převlékáren

Rada města schválila zveřejnění záměru
města pronajmout volné převlékárny
v areálu městského koupaliště Bělá p. B.
Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ

POZVÁNKA

Volby do Evropského parlamentu se budou konat
na území České republiky v pátek
24. 5. od 14 do 22 hod. a v sobotu 25. 5. od 8 do 14 hod.
Opět budeme volit v celkem 5 volebních okrscích, a to:
Základní škola v Máchově ulici - volební okrsek č. 1,
Městská kulturní zařízení na Masarykově náměstí – volební okrsek č. 2,
správní budova společnosti Tiberina Automotive Bělá, spol. s r. o., v Mladoboleslavské
ulici – volební okrsek č. 3,
Mateřská škola v Pražské ulici – volební okrsek č. 4
a poslední volební okrsek č. 5 – klubovna Občanského sdružení Pejřavák v Březince.
Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského
státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů
přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který je občanem
jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu,
okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na volební průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů
vedeného zastupitelským úřadem a prokáže právo hlasovat ve volebním okrsku.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
M. Krejčíková, SO
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Zveme vás na veřejné
jednání Zastupitelstva města Bělá pod
Bezdězem, které se koná
15. 5. 2019 od 17 hod.
v klubu Základní školy
v Máchově ulici.
Další naplánované jednání
bude 12. 6. 2019.

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Informační schůzka na téma „Vyměňme staré (kotle) za nové“ sklidila úspěch!
V pátek 22. 3. 2019 jsme v prostorách školicího střediska firmy ATMOS uspořádali
informační schůzku k tématu „Vyměňme
staré (kotle) za nové“ a možnostmi jejich
dotace. A bylo „vyprodáno“!

jednou z nejdůležitějších novinek v novele zákona o ochraně ovzduší je zákaz
vytápění kotli 1. a 2. emisní třídy od roku
2022.
Poté slovo převzala její kolegyně Ing. Marie Dvořáková, projektový a finanční manažer odboru řízení dotačních projektů,
jež přítomné informovala o základních
podmínkách kotlíkových dotací, které
budou poskytovány až do výše 127.500,Kč. Upozornila i na to, že se jedná o třetí
a zároveň finální vlnu této dotace. Žádosti o dotaci budou přijímány od 3. 6.
2019. Na webových stránkách: www.kr-stredocesky.cz budou počátkem května
vyvěšeny veškeré dokumenty související s vyhlášením dotace včetně videonávodu, jak žádost o dotaci vyplnit.
K danému tématu se vyjádřil i starosta
města Ing. Jaroslav Verner a připomněl
občanům možnost výhodné finanční
půjčky z Fondu rozvoje a bydlení, kterou
poskytuje naše město.

Zástupkyně Středočeského kraje Ing.
Jitka Doležalová, vedoucí odboru
ochrany ovzduší Středočeského kraje, seznámila přítomné občany s legislativním
rámcem ochrany ovzduší. Zdůraznila, že

V další části schůzky se již představovaly jednotlivé firmy vyrábějící různé
typy topidel. Za plynové kotle to byla
firma PROTHERM, za tepelná čerpadla
firma NIBE, solární panely a dotaci ZE-

A byla tma!
Do celosvětového happeningu Hodina
Země se již poněkolikáté zapojili obyvatelé Bělé, firmy i jednotlivci. O co vlastně
jde? Snažíme se upozornit na environmentální problémy a zároveň alespoň
na jednu hodinu pomoci naší planetě si

náměstí a vyrazili posléze na procházku,
jíž se účastnilo okolo 50 občanů. Lampionky čarovně osvětlovaly naše krásné
město, děti i dospělí se příjemně bavili,
a tak nám ta hodina utekla při tomto příjemném setkání jako voda.

LENÁ ÚSPORÁM představil zástupce
firmy PROPULS SOLAR. V neposlední
řadě byly představeny i kotle na dřevo-pelety firmy ATMOS. Slovo dostali i občané, kteří zkonzultovali s přítomnými
odborníky konkrétní problémy a své
požadavky. Tyto firmy zároveň nabídly
možnost zpracování žádosti o dotaci
v případě objednání realizace.
Vedení firmy ATMOS patří velký dík za
možnost uskutečnění této akce v jejich
prostorách, přípravu občerstvení i spoluorganizaci tohoto zdařilého setkání. Děkujeme! Věříme, že jsme uspořádáním
této schůzky alespoň částečně přispěli
k tomu, že budeme u nás v Bělé dýchat
čistší vzduch než doposud.
			

Za realizační tým
Ing. Zdeňka Poláková

Čtvrtá pozvánka
na Férovou snídani
Stejně jako v minulých letech, i letos se
bude konat Férová snídaně. A opět tu
bude druhou květnovou sobotu. Ta letos
připadá na 11. 5., na kdy je vyhlášen Světový den pro fairtrade. My budeme slavit piknikovou snídaní. Pokud jste se již
v minulých letech zúčastnili, pak víte, že
jde o pohodové setkání lidí, kteří se chtějí
sejít pro dobrou věc a ještě si u toho pochutnat. Co k tomu potřebujete? Deku,
dobrou náladu a také něco na zub - z FT
surovin, biosurovin či domácích dobrot.
A kde se toto setkání lidí podporujících
myšlenku fairtrade uskuteční? Opět na
zahradě Sboru BJB na Masarykově náměstí, pokud nás déšť nezažene dovnitř.
Snídat začneme v deset. Zveme všechny,
kdo se k nám chtějí přidat.
Ing. Pavlína Cankařová

Bělá na Dětské scéně

oddechnout, a to tím, že na uvedený čas
zhasneme. Díky podpoře vedení města
zhasla velká část Masarykova náměstí,
Česká ulice i s Českou bránou a další
ulice. A toho jsme museli využít! Skauti
i žáci se svými učitelkami vyrobili lampionky, se kterými jsme se sešli na zšeřelém

Děkujeme všem, kdo se zapojili, ať už
tím, že zhasli doma, nebo že dorazili na
naše noční setkání. Příští rok toho jistě
zhasne ještě víc a snad rozsvítíme i víc
lampionků. Tak na shledanou s Hodinou
Země v roce 2020!
Ing. Pavlína Cankařová a Jan Sýkora
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Ze školního kola recitační soutěže postoupila Barbora Matoušková až do konečného
krajského kola v Kolíně.
A jak dopadla? Ostudu
si tedy rozhodně neudělala. Ani paní učitelce
Radochové, která básničku vybrala a Báru do
soutěže poslala, ani mamince, se kterou se na
foto: B. Řepková
vystoupení připravila.
Kromě pamětního listu, který obdrželo
všech dvacet recitátorů, byla Bára jedna
z pěti oceněných dětí, které dostaly čestné
uznání. Barča (a ještě jedna slečna) pak
dostala ještě cenu moderátorů, speciální
uznání od mladých průvodců (Julie Horčáková a Jan Bug) poetickým dopolednem
v kolínském Domě dětí.
Barčo, gratulujeme, jen tak dál!
MKZ

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Exkurze v zdravotnické záchranné službě LK
V pátek 12. 4. se třída 8. A vydala vlakem
do Liberce. Cílem byla Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje (ZZS
LK), konkrétně návštěva výjezdového
stanoviště a krajského operačního střediska. Na myšlenku uspořádat výlet
právě do těchto míst nás přivedla Tereza

a jejich vybavení. Během dvou hodin se
všichni účastníci výletu postupně seznamovali s tím, jak je toto adrenalinové
zaměstnání důležité a zároveň velmi
náročné. Na vlastní kůži zažili několik
výjezdů či telefonické volání o pomoc.
Jednu neplánovanou situaci jsme záchra-

Bláhová, žákyně této třídy, které zdravotničtí pracovníci liberecké výjezdové
skupiny spolu s městskými policisty před
dvěma roky doslova zachránili život. Jako
malý dárek, že všechno šťastně dopadlo,
jí byl darován poukaz na komentovanou
prohlídku právě v ZZS LK.
V průběhu exkurze se žákům věnovali
zdravotničtí záchranáři, řidiči i operátoři, kteří byli zároveň ve službě. Představili jim svou práci, ukázali sanitní vozy

nářům připravili i my, když se jednomu
z žáků udělalo nevolno. Okamžitá reakce
a profesionalita, s jakou danou příhodu
zvládli, nás ubezpečila v tom, že jsme
v těch nejlepších rukou.
Domů se bělští osmáci vraceli opravdu
plni dojmů a zážitků. A možná někteří
z nich i s vědomím, že právě toto povolání je to pravé, které by chtěli ve svém
budoucím životě vykonávat.
Libuše Coufalová

Geologové se vytáhli
Muzeum Českého krasu v Berouně již
podruhé hostilo krajské kolo Geologické olympiády. Zde se sjeli ti nejlepší
z nejlepších, aby mezi sebou zápolili jak
v teoretických znalostech z mineralogie, petrologie, tektoniky, paleontologie
a stratigrafie, tak v praktickém poznávání
nerostů, hornin a zkamenělin.
Naším želízkem v ohni byl v kategorii
A pro základní školy a osmiletá gymnázia Lukáš Ginzl z IX. A. Ten, ač zatížen
přípravami na přijímací zkoušky, pilně
studoval dostupné materiály a trénoval „poznávačku“ na školních vzorcích.
V pondělí 8. 4. pak vyrazil do Berouna,
připraven se utkat s ostatními. V muzeu
bylo vše skvěle připraveno, kromě testu
a „poznávačky“ tam na účastníky čekal
ještě vedlejší praktický úkol z oblasti geologického mapování, přednáška a prohlídka muzea.
Čas rychle utíkal a nastalo vyhlašování.
První tři příčky dle očekávání obsadily dívky z říčanské základní školy, kde

Okresní kolo Biologické olympiády

Ve čtvrtek 12. 4. žili všichni rodiče žáků
devátých ročníků v napjatém očekávání přijímacího řízení na střední školy.
V této nervózní a napjaté atmosféře se
tak jaksi ocitlo stranou okresní kolo Biologické olympiády kategorie C, určené
žákům sedmých ročníků.
Ale i když nebylo toto klání v popředí
zájmu většiny, přesto šlo o soutěž kvalitně obsazenou a výborně připravenou.

Žáci, kteří postoupili z kola školního,
museli již předem odevzdat k hodnocení
vstupní úkol. Ve čtvrtek šlo o to, předvést své znalosti a dovednosti. Okresní
kolo bylo rozděleno na tři části. V první,
testové části, byly prověřovány teoretické
znalosti soutěžících. Druhá, jistě mnohem zajímavější laboratorní práce, ověřila znalosti praktické. Třetí částí byla
tradičně nejtěžší „poznávačka“ rostlin
a živočichů.
Po konečném součtu všech získaných
bodů zvítězil Jakub Kolesár z Gymnázia Dr. Josefa Pekaře. Ale ani naši žáci se
v silné konkurenci studentů osmiletých
gymnázií a žáků dalších třech základních
škol neztratili. Nejlépe si se všemi nástrahami soutěže poradil Daniel Hašl ze VII.
A, který obsadil při své premiéře hned
krásné osmé místo. K tomuto pěknému
umístění Danovi gratulujeme a i ostatním našim soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Ing. Pavlína Cankařová
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mají předmět geologie samostatně zařazen v rozvrhu. Ale ani Lukáš se neztratil.
V silné konkurenci uhájil krásné čtrnácté
místo, a v praktickém úkolu dokonce
příčku desátou. Za své snažení a vzornou reprezentaci naší školy byl odměněn
nejen příjemným pocitem z dobře vykonané práce, ale i množstvím darů, které
dodal jak Středočeský kraj, tak Česká geologická služba v Praze a Muzeum Českého krasu. Kromě toho si mohl odvézt
i krystal kalcitu a zkamenělinu trilobita
jako odměnu a památku na toto krajské klání. Lukášovi děkujeme a těšíme se
příští rok na další nadějné geology.
Ing. Pavlína Cankařová

Třicet let od sametu
Celá republika oslavila radostně 1. máj. – Otevřeně se mluví o přestavbě, první vlaštovky veřejné diskuse, někdy i „konstruktivní“ kritiky se objevují dokonce i v Rudém právu. – Probíhá další ročník Závodu míru. – Sovětská vojska se stahují z Mongolska, Maďarska. – Počasí bylo v květnu spíš teplejší, i když větrné (nejnižší denní teplota v květnu 25. 5. – 6 °C; nejvyšší teplota
27. 5. + 28 °C; dešťové srážky v květnu 71,5 mm). Obecně nejhorší počasí bylo 1. května - 4 °C, od rána zataženo, od 12 hodin
se rozpršelo a déšť trval celý den. Zpočátku bylo 7 °C, k večeru, když déšť ustal, 9 až 10 °C. – Rudé právo dokončilo svou budovu
na Florenci. – Michail Gorbačov navštívil Peking. - V Zoo Dvůr Králové se otvírá safari.

květen

Většina republiky spojuje svoje naděje
na další vývoj s Gorbačovou „perestrojkou“, ale státní silové struktury nadále
pracují na plné obrátky. Monitorují a zasahují proti odpůrcům režimu. Necelý půl
rok před Listopadem si běžný občan neuměl představit změny, které ho čekají. Sice
je obecně cítit vítr s příchutí svobody, ale
naděje v konec komunistické diktatury se
zdá jen zbožným přáním.
V disentu bylo patrně v tomto ohledu více
informací na základě vlastních zkušeností
při střetech se státní mocí, z masovějších
projev nespokojenosti. A patrně i více víry
ve šťastný konec. Ale jistotu, že přijde rozhodný zvrat, neměl nikdo.

O tom, jaká je v Rumunsku realita, se
Ceaușescu do půl roku dozví. Po vypuknutí
povstání, když se 22. prosince 1989 k revoluci připojila i armáda, Ceaușescu se spolu
s manželkou Elenou pokusí uniknout v helikoptéře, která byla přistavena na střechu
budovy výboru. Po dopadení a krátkém
procesu, v kterém byli oba obviněni z genocidy a dalších zločinů, byli společně zastřeleni popravčí četou ihned poté, co vyšli
z budovy, kde proces probíhal.

Vzpomíná...
Světlana Žalmánková

Přemýšlím nad otázkou, jaký byl květen
1989, co přinesly májové dny mladému člověku, kterého čas právě ověnčil
plnoletostí. Především zřejmě lásku
formovanou do touhy uchopit ji zcela samostatně, dospěle a zodpovědně.
Však neuvědomuje si, že tato rodící se
samostatná zodpovědnost je prozatím
neznalá toho, jak silných beder je při
životní pouti třeba. Ale to patří k mládí,
k danému věku. Tento rok se však rodilo
ještě něco zcela jiného. Byla cítit nezvyklá síla svobody. Již oslavu Svátku práce
velmi významného pro totalitní režim,
který ho využíval ke své propagandě,
doprovázela v Praze na Václavském
náměstí řada demonstrací, které byly
opakovaně násilně potlačovány, však
stále víc bez úspěchu. Přestože nás sdělovací prostředky přesvědčovaly o klidných a pokojných oslavách a nadšené
socialistické mládeži, opak byl pravdou.
V květnu byl na nátlak světové veřejnosti
propuštěn z vězení Václav Havel a v Praze se schází první fórum Čs. helsinského
výboru za účasti Charty 77. Je zřejmé, že
rozjetý vlak už nelze zastavit. Vzpomínám na dlouhé diskuze s rodiči a na neustálé sledování událostí z rozhlasových
stanic Svobodná Evropa, Hlas Ameriky.
Tichá radost a víra ve změnu života byla
ohromná. Víra v obnovení morálních
hodnot, víra v rozvoj demokracie, humanity a lidských práv.

Konflikt, který se týkal ochrany
Panamského průplavu, odstavení diktátora Panamy Noriegy
(který dvakrát odmítl uznat výsledky voleb) a boje proti drogám, vyústil v prosinci 1989 v invazi vojsk USA.
To se pochopitelně „táboru míru“
nelíbilo od samého počátku.
Stahování některých jednotek probíhalo i z Mongolska, Maďarska,
NDR. Gorbačov tak deklaroval snahu o uvolnění napětí.
Vaše příspěvky, postřehy, či fotografie k tomuto tématu
prosím zasílejte na emailovou adresu redakce:
zpravodaj@mubela.cz a označte je heslem SAMET.
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
KOMORNÍ SÁL MKZ
ZLATOVLÁSKA
Sobota 18. 5. od 15 hod.
Divadlo E-milion vám přináší klasickou pohádku o tom, že dobré skutky
se člověku vracejí, láska hory přenáší
a zlo s chamtivostí bude potrestáno.
Vstupné: 30 Kč.

INFORMAČNÍ CENTRUM s expozicemi
NA ZÁMKU
Když se bourec napapá

Vernisáž výstavy a výtvarná dílnička – malování na hedvábí
Sobota 4. 5. od 14 hod. v IC na zámku
V minulém čísle jsme již avizovali, že i výrobě hedvábí povypráví. Přednášku
počátkem měsíce května chystáme na v IC s expozicemi na zámku pořádá TAzámku vernisáž a výtvarnou dílničku na JEMSTVÍ z. s. jako součást výstavy. Vstup
téma hedvábí.
volný. O exponáty na výstavu se postaDozvíme se zajímavosti o chovu bource rala výtvarnice Anna Talábová. Ta se také
a výrobě hedvábí (nejen) v dětské manu- ujme vedení tematické výtvarné dílničky,
faktuře při bělském zámku. Na přípravě kde si budeme moci vytvořit hedvábný
výstavy se výrazně podílel Mgr. Jan Šejbl šperk nebo namalovat na hedvábí obz Náprstkova muzea, který nám v sobotu rázek.
25. 5. od 16 hod. ukáže živé housenky Vstupné na dílničku: 20 Kč.
bource morušového a něco nám o chovu
Těšíme se na vás.

Severský prales v lednici
Zámecký KLUB a KLUBÍK
Tvoření je relax, tvoření nás baví, tvoříme pro radost
Milé dámy, milé děti, ještě také v měsíci květnu se budeme pravidelně v úterý
a ve středu setkávat v zámeckém KLUBU
a KLUBÍKU a společně vytvářet malé,
milé věcičky pro radost a potěšení.
V květnu si nasbíráme kvítka, ze kterých
si vyrobíme květinové záložky do knih,
z drátků a korálků vyrobíme vážky a pavoučky pro štěstí.

Poslední část expozice pravěké Romantické archeologie Bělska otevřeme v sobotu 4. 5. 2019 ve 13 hod. ve znovuobjeveném sklepení dvoutraktového pozdně
gotického paláce bělského zámku.
Jedná se o plochostropé sklepení vysekané do skály, s vestavěnou valenou klenbou, tvořící druhé podzemní patro sklepů
- pravděpodobně upravenou středověkou
lednici. K nálezu sklepení došlo po havárii vodovodního potrubí před Štědrým
dnem roku 2010. Po výběrovém řízení,
z kterého vyšel vítězně Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek z Plzně, bylo sklepení a schodiště vykopáno, a to ve dvou etapách, v letech

2011 a 2012. Tím se nám výstavní prostor
zvětšil a díky pochopení vedení města
a spolupráci s paní Svobodovou z odboru
Rozvoje a majetku města mohl být v roce
2018 vybaven zábradlím a osvětlením,
což byl předpoklad zpřístupnění a umístění expozice.
Návštěvníci se zde seznámí se severským
pralesem na pláních pod Bezdězem, nálezem keltské osady pod Tachovem nebo
rozchváceným pokladem na Bořejovském
vrchu. Život v keltské osadě nám představí na zámeckém nádvoří členové sdružení Keltoi.
Josef Müller

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ

Těším se na vás v KLUBU pro dospělé
každé úterý od čtyř hodin, na dětičky
vždy ve středu od tří hodin. Více info na
webových stránkách MKZ nebo na Facebooku.
Marcela

ŽENA A KVĚTINA
Prodejní výstavu obrazů Světlany Žalmánkové si můžete prohlédnout do 23. 5. od
pondělí do čtvrtka vždy od 9 do 11.30 a od
12 do 16 hod.

RÁDIA A LIDÉ
Vernisáž výstavy v sobotu 1. 6.
ve Výstavním sále MKZ od 15 hod.

Výstavu s tématem radiotechnika, kterou budete moci navštívit po celé léto ve
Výstavním sále MKZ na Masarykově náměstí, pro vás připravil publicista Ing. Vladimír Fiala ve spolupráci s MKZ Bělá pod
Bezdězem.

ČERVENEC - SRPEN
od 13 do 17 hod. kromě neděle a pondělí
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Za Faustem do Jizerských hor
Letošní XVI. ročník tradičního putování
Máchovi v patách směřuje na tajemná až
mystická místa Čech. Naštěstí nemusíme
jezdit daleko, neboť téměř za humny, v Jizerských horách u Černé Studnice, působil dr. Kittel nazývaný Faustem Jizerských hor.
Jan Josef Antonín Eleazar Kittel (1704–
1783) proslul jako vynikající a v širokém
okolí známý lékař. V Krásné nechal postavit veliký roubený dům (čp. 10) s lékárnou, na jehož dvoře byla jednoduchá
„nemocnice“. V zahradě pěstoval léčivé
byliny. Téměř jen z vlastních prostředků
nechal v letech 1756–1760 v Krásné poblíž studánky s chladnou vodou postavit barokní kostel sv. Josefa s farou; celý
komplex se tak vlastně stal jakýmsi „horským sanatoriem“. Po své smrti se v lidových vyprávěních postupně stával „Faustem Jizerských hor“, protože horalé jeho
úspěchům zejména na poli lékařském
přikládali nadpřirozené schopnosti a byli
přesvědčeni, že mu pomáhá sám pekelník. Postupně se rodily legendy, v nichž
dr. Kittel vlastnil létající plášť a kouzelnou knihu. Je zobrazován, kterak rozmlouvá s havranem, který je také symbo-

lem Kittelova muzea,
neboť tento černý
pták byl prostředníkem ďábla. Na rozdíl
od Fausta se ale dr.
Kittel podle pověstí
peklu ubránil tím, že
konal dobré skutky
a byl zbožný.
A za tímto proslulým
lékařem se vypravíme
v sobotu 25. 5. Nejprve navštívíme v obci
Krásná pod Černostudničním hřebenem Kittlovo muzeum, které se nachází v jeho domě zvaném Burk. Po prohlídce muzea půjdeme
na rozhlednu Černá Studnice, která byla
postavena v letech 1904–1905 německým horským spolkem podle plánů známého architekta R. Hemmricha. Rozhledna se nachází pod vrcholem Černá
Studnice v nadmořské výšce 869 m a je vysoká 26 m. Po tzv. Hřebenovce (červeně
značená trasa po Černostudničním hřebenu) dojdeme na skalnatý vrchol zvaný
Muchov (787 m n. m.), který je nepřehlédnutelnou dominantou východní, tzv.

JŮ – HELÁKY PRO ŠKOLÁKY
Čtvrtek 30. 5. v sokolovně

tanvaldsko-hamerské strany Černostudničního hřebenu. Podle místní pověsti
je právě na Muchově ve skalnaté sluji
ukryt Muhu, duch Jizerských hor, který
zde hlídá ohromný poklad. Až řádně nasajeme tajuplnou atmosféru Muchova
a hlavně se dostatečně pokocháme úžasnými výhledy do okolí, sejdeme do Velkých Hamrů, kde bude cíl našeho putování. Po 10kilometrové túře horským
terénem jistě přijde všem vhod zasloužené občerstvení, které bude připraveno
ve Velkých Hamrech.
Odjezd autobusu je z Bělé p. B. od sportovní haly v 8 hod., účastníci z Doks přijedou vlakem do Bělé, hl. nádraží, v 8.12
(z Doks vlak odjíždí v 7.52). Jízdné je 200
Kč, startovné: 30 Kč. Těm, kteří chtějí jet
po vlastní ose, sdělujeme, že zahájení je
v Krásné u Kittlova muzea v 10 hod.
Poslední výšlap s Máchou v letošním
roce plánujeme na sobotu 7. 9., kdy se
vydáme do Ledče nad Sázavou za Jaroslavem Foglarem a jeho Rychlými šípy.
Těšíme se na všechny romantiky a milovníky tajemna.
Za pořadatele R. Mauserová

Noc s Andersenem
V pátek 29. 3. se v naší Knihovně Vl. Holana opět konala „Noc s Andersenem“.
Akce se koná na podporu dětského čtenářství a pořádá se k Mezinárodnímu dni
dětské knihy, slavenému v den narození
dánského pohádkáře Hanse Christiana
Andersena (2. 4. 1805 - 4. 8. 1875).
V knihovně nocovalo 13 dětí, pro které byl
připraven bohatý program. Čtení, kvízy,
soutěže, promítání pohádky, noční pro-

Tedy přesněji pro nejmenší, děti z mateřských škol a děti od první do třetí třídy
jsme pozvali do bělské sokolovny program REVUE NA KOUZELNÉM PALOUČKU. Známé postavy ze Studia kamarád přiveze loutkoherecká skupina
LOUDADLO a představí nám je ve dvou
vystoupeních v 9 a 10.30. Hosty pořadu
jsou právě známí kamarádi JŮ a HELE.
Na představení jsou pozvány naše mateřinky a škola, ale vstup je volný i pro maminky s předškolkovými dětmi, pokud
usoudí, že by je představení již bavilo.
Představení jsou bez vstupného jako dárek ke Dni dětí; děkujeme také provozovatelům sokolovny za bezplatné zapůjčení sálu a energií.
Simona Grosová,
MKZ Bělá pod Bezdězem
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cházka, tvoření náramků, soviček a motýlků
s fotkou. Některé výrobky si děti odnesly
domů, jiné nám zdobí nástěnky v čítárně,
kde si je můžete také prohlédnout.
Nejvíce si děti ale vždycky užijí spaní nebo
spíš nespaní mezi regály s knížkami. Povídá a šeptá se dlouho do noci.
Všem se nocování v knihovně moc líbilo.
Bělské knihovnice

Z kulturního dění
Muzeum Podbezdězí v KVĚTNU
Těšíme se na vaši návštěvu, a to denně mimo
pondělí, vždy od 9 do 16 hodin.
NĚŽNÁ REVOLUCE
Vernisáž 14. 5. od 17 hod.
14. 5. až 28. 10.
V listopadu 1989 se odehrála řada přelomových dějinných událostí. Kromě samotné „sametové revoluce“ to byla i kanonizace Anežky České (12. 11. 1989).
Přijďte si tuto významnou chvíli připomenout na výstavu v Muzeu Podbezdězí, která bude zahájena v úterý 14. 5.
v 17 hod.
Přednáška: Sv. Anežka Česká
a křižovníci s červenou
hvězdou
Pátek 24. 5. od 18 hod.

„VŠECHNO, CO MÁM RÁDA“
27. 4. až 9. 6.

Výstava bělské výtvarnice Evy Hrubé zahrnuje nejen obrázky z Bělé pod Bezdězem a z rodného Podještědí, kam se stále
ráda vrací, ale také oblíbené předměty
běžného života, bylinky a v neposlední
řadě fotografie, které pořídil její manžel
Karel.
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. až 28. 10.
U příležitosti akce Noc kostelů, která se
koná dne 24. 5., promluví v Muzeu Podbezdězí J. M. can. Mgr. Jiří Hladík, O.Cr.,
o životě svaté Anežky České, historických
souvislostech i zajímavostech ze založení
Rytířského řádu křižovníků s červenou
hvězdou.
Žákovský koncert
Pátek 31. 5. od 17 hod., vstupné dobrovolné
Bělská základní
umělecká škola
vás srdečně zve na
veřejný koncert
žáků ZUŠ MB,
který se uskuteční
v prostorách Muzea Podbezdězí.

BĚLSKÁ KRONIKA 1918 - 1938
27. 4. až 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.
Kukátko do minulosti
27. 4. až 28. 10.
Drobná kapitola doplňující dlouhodobou
výstavu „Bělská kronika 1918 – 1938“,
nazvaná „Kukátko do minulosti“, návštěvníkům 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. světové
války vydalo Muzeum Podbezdězí
autentické vzpomínky učitele Bohumila Dejmka (1898
– 1979) na průběh
konce války v Bělé p.
B. Zakoupit je můžete na pokladně
Muzea Podbezdězí
za 60 Kč.
Mše svatá v kapli sv. Josefa
Pátek 10. 5. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv.
Josefa v Bělé bude sloužena v pátek 10. 5.
od 18 hod.

Muzeum Podbezdězí připravilo lahůdku
pro milovníky historických motocyklů československé poválečné výroby ze
sbírky Pavla Dlaska a soukromých sběratelů. K vidění jsou například legendární
Jawa 250 „pérák“, Čz 150 c, motokrosové
speciály či unikátní kapotovaná Jawa 50
„mustang“ určená pro vývoz do Anglie.
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Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 31. 5. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava
při augustiniánském klášteře v Bělé bude
sloužena v pátek 31. 5. 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
VZPOMÍNKY
Dne 6. 5. uplyne již rok, co nás navždy
opustil tatínek, pan Michal Slavík. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná rodina.
Dne 9. 5. zapalujeme již čtvrtým rokem
svíčku pro naši milovanou maminku, babičku a hudebnici, paní Milenu
Holečkovou. Žila v Bělé pod Bezdězem
a aktivně se zapojovala do kulturního
a politického života města. Zemřela dne 9. 5. 2015 po
dlouhé nemoci.
Máme ji stále ve svých srdcích a vzpomínáme.
Vzpomeňte s námi.
Dcery Jitka a Olga s rodinami
„Dobrý člověk neumírá v srdci těch, kteří
ho milovali.“
Dne 11. 5. uplyne již dvacet let, kdy nás
navždy opustil pan Josef Novák z Bělé
pod Bezdězem.
Za tichou vzpomínku děkují manželka Hana, děti
s rodinami a švagrová Maruška.

GRATULACE
Dne 11. 5. to bude již 15 let od úmrtí pana
Václava Ruty, bývalého házenkáře, člena
ochotnické jednoty, dechové hudby sokolské i kapely Václava Machače, mistra
truhláře z České ulice.
Stále vzpomínají syn Václav, dcery Helena
a Zdeňka s rodinami.
Dne 13. 5. tomu bude celý rok, co nás
navždy opustil můj milovaný manžel
Josef Zítka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
S hlubokou bolestí v srdci vzpomínají
manželka a její děti s rodinami.
Dne 19. 5. tomu bude 12 let, co nás
navždy opustil pan Josef Pelc.
S bolestí v srdci vzpomíná
manželka s rodinou.

Dne 21. 5. by oslavila sto let paní Eliška Dušková. Na
svou drahou maminku, babičku a prababičku s láskou vzpomínají dcera Eva a syn Jiří s rodinami.

Dne 6. 5. se dožívá náš manžel, tatínek, dědeček,
pradědeček, pan Josef Beer 91 let. Vše nejlepší, moc
zdraví, které potřebuje, mu přejí manželka Hana,
dcera Kateřina a Jarča s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bych chtěl poděkovat spolku Tajemství za
jejich pravidelnou jarní brigádu na starém hřbitově. A to za všechny, kteří se rádi procházejí kolem
farního kostela, i za ty, kteří zde stále pamatují na
své předky či významné osobnosti Bělé.
P. Kamil Škoda, farář

Římskokatolická církev v Bělé pod Bezdězem vás srdečně zve na akci
„Noc kostelů 2019“
Noc kostelů je každoročně pořádaná akce,
která zve co nejširší veřejnost do kostelů
a ve večerní a noční atmosféře zde nabízí
možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění či nahlédnout do
kostelních sakristií, prožít liturgii nebo
třeba jen vnímat to, co bylo inspirací pro
stavitele křesťanských chrámů.
Mottem Noci kostelů je každý rok jiný
biblický verš, jehož součástí je právě slovo
„noc“. V letošním roce je to verš 30,29
z knihy proroka Izaiáše: „Dáte se do zpěvu
jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek.“
Bělá pod Bezdězem, zámecká
kaple sv. Josefa
Program Noci kostelů 24. 5. 2019
Mše svatá
17 - 17.45
Mši svatou bude letos sloužit prelát J. M.
can. Mgr. Jiří Hladík, O. Cr. - probošt Litoměřické kapituly, kanovník svatoštěpánský, kněz - člen řádu křižovníků s červenou hvězdou.

Bělá pod Bezdězem, kostel
sv. Václava
Program Noci kostelů 24. 5. 2019
Výstava starých vyšívaných mešních rouch
20.15 - 22 hod.
V sakristii kostela sv. Václava.
Varhanní improvizace a zpěv Bělského
farního sboru
20.30 - 21 hod.
Na varhany zahraje P. Kamil Škoda, zazpívá Bělský farní sbor.
Modlitba za životy naše i životy našich
blízkých
21 – 21.15
Každý si neseme životem své radosti i bo-

Přednáška: Sv. Anežka Česká a křižovníci
18 - 19 hod.
Přednáška se uskuteční v zámeckých
prostorách Muzea Podbezdězí. J. M. can.
Mgr. Jiří Hladík, O.Cr., představí svatou
Anežku, její život, historické souvislosti
i zajímavosti ze založení řádu křižovníků.
Autorské kytarové písně Vojtěcha Krále
19.30 – 20.15
Na kytaru hraje a zpívá Vojtěch Král - autorské písně s duchovním podtextem či
přímo křesťanskou tematikou.
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lesti, štěstí i trápení. V tento večer vložíme vše do rukou Božích a poprosíme
o požehnání.

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Rok 2020 bude rokem 100. výročí založení
skautského hnutí v Bělé pod Bezdězem.
Hledáme proto pamětníky, bývalé členy,
současné členy nebo příznivce skautingu, kteří by byli ochotni přispět vzpomínkami, zapůjčením jakýchkoliv dobových materiálů, tiskovin či fotografií
spjatých s bělským skautováním během
celé jeho historie.
Nashromážděné materiály by byly, se
souhlasem majitele, vystaveny jako exponáty na připravované výstavě v bělském muzeu na zámku a jako reprodukce použity v plánované brožuře
k tomuto výročí. Fotografie a tiskoviny okopírujeme a originály vrátíme.
Hmotné exponáty (kroje, části krojů,
odznaky, knihy apod.) vystavíme v mu-

zeu a po skončení výstavy v pořádku
vrátíme. Předem děkujeme všem, kteří
nám svými příspěvky pomůžou připomenout myšlenku a historii skautingu
nejen v Bělé pod Bezdězem.
Bližší informace k tomuto projektu podá
Tomáš Rak (Buldok) na tel. 604 587
419 nebo osobně při skautských schůzkách v klubovně Na Střelnici 317, každou středu od 17 hodin mimo svátků
a prázdnin.
Za 40. oddíl OS SVORNOST SSSČR
Milan Janura, vedoucí oddílu
e-mail: 40.os.svornost.bela@seznam.cz

Vyhlášení ankety Sportovec roku 2018
Dne 10. 4. 2019 byly v Městské sportovní hale předány ceny nejlepším sportovcům města Bělá pod Bezdězem za
uplynulý rok 2018. Galaodpoledne moderoval Pavel Petr, kromě několika zastupitelů města byli mezi pozvanými
hosty mimo jiné čeští skokani na lyžích Filip Sakala a František Holík, gólman BK Mladá Boleslav Jan Růžička,
benátecký badmintonista Cristian Savin a sportovní ředitel lovosické házené
Vojtěch Srba. Bylo odevzdáno celkem
438 hlasovacích lístků, z toho 434 platných. 15. ročník této místní ankety proběhl za velké účasti občanů města, za
což vám moc děkujeme a těšíme se za
rok opět na viděnou.

Přehled vítězů:
Jednotlivci - dospělí
1. Lukáš Vítek (219 hlasů) – házená,
2. Stanislav Pitloun (125 hlasů) – fotbal,
3. Anna Coufalová (111 hlasů) – šerm
Jednotlivci - děti
1. Matyáš Heinsch (171 hlasů) – házená,
2. Aneta Smékalová (123 hlasů) – házená,
3. Lukáš Hríb (93 hlasů) – házená
Kolektiv roku (a zároveň absolutní vítěz)
TJ Sokol Bělá pod Bezdězem, starší dorost
(232 hlasů) – házená
Talent roku
Sebastián Bryknar (146 hlasů) – fotbal
Trenér roku
Roland Balog (84 hlasů) – stolní tenis
Ocenění odborné sportovní komise
1. Veronika Vacková – jezdectví,
2. Nguyen Hoang Quan –Taekwon-Do,
3. František Coufal – šerm
Do Síně slávy byl uveden pan Ivan Zajac
in memoriam za svůj celoživotní přínos
bělské házené.
Jan Sýkora, místostarosta

SETKÁNÍ LEGEND NA
BĚLSKÉM KOUPALIŠTI
V sobotu 15. 5.
Již třetí ročník hudebního minifestivalu
na koupališti v Bělé pod Bezdězem
Letošní ročník bude jednodenní, ale tentokrát přibude již od 10 hod. Dětský den,
který vyvrcholí vystoupením skupiny
MAXIM TURBULENC.
Na Dětský den je vstupné ZDARMA.
Ve večerním programu se vám od 17 hod.
představí kromě stálých kapel legendární
skupina LUNETIC a dále skupina KEKS.
Předprodej lístků probíhá v restauraci
U Beránků, tel.: 731 897 334 (V. Kunstová), v Sokolovně MC – po, pá, so: vždy
od 18 hod.; tel.: 737 240 135 nebo 603 894
426 (p. Tošovský).
Cena vstupného v předprodeji je 290 Kč,
na místě 390 Kč.
Akci pořádá Antonín Tošovský ve spolupráci a s podporou města Bělá pod Bezdězem.

Jaro ve Svornosti
V jarních měsících se vlčata zúčastnila závodu pro malé i velké děti v benáteckých
lesích a získala 3. místo! Úkoly byly různorodé – od luštění šifer přes štafetu až po
poskytování první pomoci. Ne vše se našim klukům povedlo, jak by si představovali, ale radovali jsme se z krásného umístění i sladké ceny.
Starší členové Svornosti pokračovali ve
zvelebování klubovny a připravovali se na
skautský Svojsíkův závod, který zahrnuje
nejrůznější disciplíny jako první pomoc,
stavba stanu na čas, rozdělávání ohně
a další.
Samozřejmě nadále připravujeme červencový tábor, který se uskuteční v Radvanci
u Nového Boru. Vedoucí s rovery a rangers (mládež mezi 15 a 18 lety) proto vyrazili na „místo činu“, aby se blíž seznámili
s okolím budoucího tábora a zjistili, co vše
tam lze podniknout.
Celé středisko se zapojilo do Hodiny
Země – na schůzce děti všech věkových
kategorií vyráběly lampiony, s nimiž pak
vyšly poslední březnovou sobotu na cestu
potemnělým městem. Tímto způsobem
jsme si připomněli, že elektřina není zadarmo a už vůbec ne tak samozřejmá, jak
se nám často zdá.
Ve stejný den jsme otevřeli Březinskou
studánku a zároveň uklidili její okolí. Nechyběly hry v lese ani opékání vuřtů.
Jerry
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ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Bělské gymnastky na soutěžích TEAMGYM i ve sportovní gymnastice
V únoru reprezentovala dvě družstva
Klubu gymnastiky Bělá p. B. na soutěži
Jojo CUP v Dobřichovicích. V moderním
gymnastickém areálu se více dařilo družstvu dívek nar. 2011 a mladší, které obsadily v kategorii 0 krásné 4. místo. Jejich
starší kamarádky obsadily 10. místo. Jednalo se o soutěž TEAMGYM ve skocích
z trampolíny a v akrobacii.
V neděli 24. 3. jsme pořádali v tělocvičně
základní školy již 11. ročník Bělského
jarního čtyřboje, tentokrát s rekordní
účastí 140 gymnastek a gymnastů. Sešla se výborná konkurence, kde si především závodnice mohly vyzkoušet sestavy
na hrazdě, kladině, akrobacii a přeskok
podle nových pravidel. Nejúspěšnější
byly gymnastky z pražského klubu PRIMAGYM, v chlapeckých kategoriích pak
chlapci ze Zdic. Soutěže se zúčastnilo celkem 31 závodnic z našeho klubu. V kategorii nejmladší děti byla nejúspěšnější na
5. místě Ella Bělohubá. Zlatou medaili
v kategorii nejmladší žákyně získala Kačka
Šnokhousová. V mladších žákyních nar.
2011 byla 9. Sabinka Tesařová, v ročníku
nar. 2010 byla Eliška Peterková 11. Stejné
umístění patřilo Magdě Dürrové v mladších žákyních nar. 2008. V kategorii starší
žákyně III. se nejlépe vedlo Elišce Landyšové, která obsadila 13. místo. V kategorii IV. byla Soňa Řehořková na 4. místě.
Medaile pro klub pak získaly Tereza Dvořáková a Kamila Heřmanová v kategorii
žen. Přes velký počet závodníků jsme or-

ganizaci soutěže dobře zvládli, a to díky
aktivní pomoci rodičů našich gymnastek.
Podporu vyjádřili svou přítomností při
předávání cen i zástupci města pan místostarosta Jan Sýkora a zastupitelka slečna
Zdeňka Poláková, bývalá závodnice našeho klubu.
Důležitou soutěží byl krajský přebor
v Dobříši 13. 4., kam jsme vyslali 16 závodnic, 3 kompletní družstva v kategoriích mladších žákyň I. a II. a starších žákyň
III. a 4 jednotlivkyně. Všechny závodnice
si zlepšily oproti předchozímu závodu své

1. Elektronická tužka
2. Vodojem		
3. Lazaři			
4. Měšťáci		
5. Bezdědice		

Yvona Řehořková

TAJEMSTVÍ
Středa 8. 5.
Člověče, rozhlédni se
Rodinný den v České Kamenici
Turistická trasa - Horní Líska - rozhledna
Studenec – Líska - Bratrské oltáře – Jehla Česká Kamenice - 11km.
Trasa za skřítky – Česká Kamenice - skalní
útvary Jehla – Ponorka - Česká Kamenice
- 6km.
Individuální prohlídka historického centra města.
Jednáme o možnosti prohlídky kaple
Panny Marie.
Odjezd busu: Bělá hala 8.30 hod., Doksy
8.45 hod. Cena 150 Kč.
Na akci spolupracuje Kulturní komise
města Bělá pod Bezdězem.

Bělský sedmiboj
S klidným svědomím můžeme říct, že
4. ročník bělského sedmiboje se úspěšně
rozeběhl. Jako v minulých ročnících, i letos začal turnajem v bowlingu. Zúčastnilo
se ho 5 čtyřčlenných družstev, která koulela jak o život. Příjemné je, že turnaje se
letos zúčastnily 2 nové týmy a nutno říct,
že velice úspěšně. K dobré atmosféře přispěla i příjemná a vstřícná obsluha bělského bowlingu. Výsledky byly po perném boji takovéto:

výkony. Postup na republikovou soutěž ve
sportovní gymnastice v Doubí u Třeboně
si vybojovala stříbrnou medailí v kategorii IV. Soňa Řehořková a v kategorii žen
obě naše závodnice Kamila Heřmanová
a Tereza Dvořáková, které obsadily 1. a 2.
místo. Snad se dobře připraví na vrcholnou soutěž České asociace sportu pro
všechny a zopakují své výborné loňské výkony v reprezentaci Středočeského kraje.

Bělský sedmiboj bude pokračovat tradičně Bělskou regatou, kdy proběhne
i turnaj smíšených čtyřčlenných družstev
v plážovém volejbalu. A nesmím zapomenout na Bezdědický krpál (14. 9.), který
bude letos doplněn nejen o dětský závod
jako vloni, ale i o cyklistickou část. Vše do
kopce.
Milan Lomoz

534 b.
414 b.
366 b.
361 b.
311 b.

Pátek 24. 5. od 17 hod.
Setkání turistů na základně
informace Máchovské putování, info
z turistiky, letní akce.
Hosté vítáni.
Horský vůdce

TJ Sokol Bělá - házená
Zápasy v Městské
sportovní hale

sobota 4. 5.
mladší dorostenky:
TJ Sokol Bělá p. B. - Slavia VŠ Plzeň
od 13 hodin
starší dorost:
TJ Sokol Bělá p. B. - 1. HC Pardubice
od 15 hodin
sobota 18. 5.
mladší dorostenky:
TJ Sokol Bělá p. B. - Sokol Písek
od 13 hodin
starší dorost:
TJ Sokol Bělá p. B. - Jiskra Havlíčkův Brod
od 15 hodin
muži:
TJ Sokol Bělá p. B. - Jiskra Zruč nad Sázavou
od 17 hodin

Dalším turnajem, který proběhne 18. 5.,
bude turnaj smíšených trojic v nohejbale,
tentokrát v Sudoměři. Pokud si chcete zahrát, přihlaste se buď na e-mailu belskysedmiboj@gmail.com, nebo na telefonním čísle: 603 226 500.

František Šindelář
sekretář házené
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INZERCE
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 BÁSNÍKOVÝCH

2019

MÁCHOVI V PATÁCH
ČECHY TAJEMNÉ A MYSTICKÉ

25. 5. 2019
Za Faustem
JIZERSKÝCH HOR

KRÁSNÁ (MUZEUM DR. KITTELA) – ROZHLEDNA ČERNÁ STUDNICE – VRCH MUCHOV – VELKÉ HAMRY

NENÍ B

PRODEJ • PŘESTAVBY • SERVIS

B Ě L Á
L JAKO
Á
2019

OKNA 25
777 645 205
elektrokola-pek.cz
kvalita bez kompromisu
Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem

Info centrum
na zámku v Bělé

Severský prales
Keltoi

v lednici

7. - 9. 6. 2019

v sobotu 4. května 2019
od 13.00 hod. v IC s expozicemi na zámku

Vstupné dobrovolné
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