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

Ve Výstavním sále MKZ 
RÁDIO A LIDÉ
1. 6. – 22. 8. 
Otevřeno: 

po – čt od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod.

Sobota 8. 6. 
Zvířátka ze sena 

Rukodělná dílna s J. Císařovou
V IC s expozicemi na zámku od 13 hod. 

Vstupné: 50 Kč

Středa 12. 6. 
Veřejné jednání ZM
Bělá pod Bezdězem

V klubu ZŠ v Máchově ulici 
Od 17 hod.

Sobota 15. 6. 
Četnické historky z Podbezdězí

Vernisáž výstavy 
V Muzeu Podbezdězí od 16 hod.

Sobota 22. 6.
Kvak a Žbluňk

Divadlo Antonína Novotného
V Komorním sále MKZ od 15 hod.

Vstupné: 30 Kč

Středa 26. 6.
Počátky české detektivky

Přednáška Mgr. Moniky Kolářové 
Kipeťové

V Muzeu Podbezdězí od 17 hod.
Vstupné: 30 Kč

Pátek 5. 7. 
První promenádní koncert 

OLD COUNTRY BAND
V parku na Masarykově náměstí 

Od 19.30 hod.

Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz

červen
6/2019

43. ročník

měsíc červen bude jako už tradičně v Bělé plný 
velkých akcí, které mají za motivaci sdružovat 
lidi k zábavě, ke společnému povídání a spo-
lečnému sdílení příjemných chvilek. Dovolím 
si hned úvodem malou výzvu. Buďme k sobě 
milí, laskaví, pomáhejme si a  vycházejme si 
vstříc, bude se nám tu společně lépe žít a o to 
raději se do naší krásné Bělé budeme vždy 
chtít vracet.
Tak, jako vás v minulém čísle Zpravodaje města 
zval pan starosta k akci „Není Bělá jako Bělá“, 
která bude probíhat společně s Bělským baló-
novým hemžením od pátku 7. června do neděle  
9. června, dovolím si pozvat i já vás na 14. roč-
ník populární „Plážovky“, který proběhne od 
28. června do 30. června tradičně v areálu běl-
ského koupaliště. 
Ve středu 26. června a ve čtvrtek 27. června od 
21.30 jsme pro vás společně s organizátory akce 
nachystali překvapení v podobě letního kina. 
Promítání se při přízni 
počasí uskuteční v  parku 
na náměstí, k  vidění bu-
dou filmy: „BarrySeal: 
Nebeský gauner“ v hlavní 
roli s  Tomem Cruisem 
a  česká dramedie „Teorie 
tygra“, kde hrají například 
Jiří Bartoška, Eliška Balze-
rová, Tatiana Vilhelmová 
nebo Jakub Kohák. Vě-
říme, že vás tento nápad 
potěší a  že se zúčastníte 
v hojném počtu.
Jak jsem již avizoval, čer-
ven bude na kulturní 
a  společenské události 
velmi bohatý, více se do-
čtete uvnitř tohoto čísla 
Zpravodaje města.
V  takovém malém 
předvoji již 18. května 
úspěšně proběhl mini-
festival „Setkání legend“ 
s  dětským dnem organi-
zovaný Bělákem, panem 
Antonínem Tošovským. 

Chtěl bych pochválit a  poděkovat organizá-
torovi a  celému jeho týmu nejen za skvělou 
přípravu, práci a koordinaci 3. ročníku mini-
festivalu, ale i za to, jak poctivě a zodpovědně 
přistoupili k úklidu majetku města i po skon-
čení této akce, kterou za celou sobotu navští-
vilo více jak 850 lidí. Mimochodem, klobouk 
dolů před tím, jak byla všechna vystoupení 
brilantně nazvučená!
A závěrem mi dovolte jedno osobní věnování. 
Chtěl bych poděkovat Báře Husákové, refe-
rentce finančního odboru, za její dosavadní 
práci pro městský úřad a popřát jí vše nejlepší 
a především spoustu zdraví a spoustu překrás-
ných dětských úsměvů v té nejcennější etapě 
lidského života, v mateřství, které ji brzy čeká!
Krásný červen a o to hezčí letní měsíce vám 
přeje

Jan Sýkora, místostarosta.

VáŽeNí SPOLUOBČANé, MILí BěLáCI,

Šťastné a spokojené mateřství, milá Báro!
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Z jednání rady města

Vážení přátelé a příznivci balónového létání!

„Obědy do škol ve Středočeském kraji II“.

Zhodnocení volných finančních  
prostředků města

Rada města odsouhlasila zhodnocení vol-
ných finančních prostředků města dle na-
bídky KB:
- 50 milionů Kč uložit na termínovaný 
vklad se zhodnocením 3M PRIBOR -0,82 % 
(PRIBOR aktuálně 1,95 % p. a.), tj. 1,13 % p. a.
- 20 milionů Kč uložit na spořicí účet s in-
dividuální úrokovou sazbou k  8. 4. 2019 - 
0,95 % p. a.

Dotace klubu zahrádkářů
Rada města schválila poskytnutí individuální 
dotace ve výši 10.000,- Kč a smlouvu o po-
skytnutí dotace pro paní Drahoslavu Bělo-
nožníkovou, nar. 28. 8. 1944, na rok 2019 na 
úhradu nákladů uvedených v  žádosti o  in-
dividuální dotaci dle předloženého návrhu 
a pověřuje starostu města podpisem veřejno-
právní smlouvy se žadatelem o dotaci.

Revitalizace zámku
Rada města dle čl. XI. vnitřní směrnice  
č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu schválila přímé zadání zakázky 
malého rozsahu: „Revitalizace zámku Bělá 

Navýšení majetku MKZ
Rada města doporučila Zastupitelstvu 
města Bělá p. B. uzavřít nový dodatek ke 
Smlouvě o  předání majetku k  hospoda-
ření, který je součástí Zřizovací listiny pří-
spěvkové organizace Městská kulturní zaří-
zení Bělá pod Bezdězem ze dne 17. 6. 2009, 
ve kterém bude svěřený majetek navýšen 
o částku 1.860.960,-Kč.

Schodiště ke koupališti
Rada města rozhodla, že nejvhodnější na-
bídkou na veřejnou zakázku „P. D. Bělá pod 
Bezdězem, schodiště ke koupališti z ul. Ku-
řívodská“, je fa PARD Praha, a to s cenou ve 
výši 34.400,- Kč bez DPH.

Ze základní školy
Rada města odsouhlasila zapojení Zá-
kladní školy Bělá pod Bezdězem, pří-
spěvková organizace, do projektu 

pod Bezdězem 2. etapa – Rekonstrukce  
3. patra jihozápadního křídla zámku“ firmě 
Projektový atelier pro architekturu a  po-
zemní stavby, spol. s  r. o., Bělohradská 
199/70, 120 00 Praha 2.

Narovnání majetkových vztahů 
na stadionu

Rada města doporučila Zastupitelstvu 
města Bělá pod Bezdězem schválit podání 
žádosti o bezúplatný převod pozemku stp. č. 
1076, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  
338 m2 v k. ú. Bělá pod Bezdězem ve vlast-
nictví ČR a současně doporučila zastupitel-
stvu města schválit podání žádosti o úplatný 
převod pozemku stp. č. 1077, zastavěná 
plocha a nádvoří, 480 m2 v k. ú. Bělá pod 
Bezdězem ve vlastnictví ČR.

Bleší trhy
Rada města schválila paní K. Fleischhan-
sové bezplatné užití veřejného prostranství 
na Masarykově náměstí v Bělé pod Bezdě-
zem k  uskutečnění bleších trhů každou 
druhou neděli v měsíci na dobu určitou do  
31. 12. 2019.

Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ

Čas se nedá zastavit, 
a  tak jak dny ply-
nou, opět jsme se 
dostali do fáze závě-
rečných příprav le-
tošního 17. ročníku 

Bělského balónového hemžení. Centrem 
veškerého dění bude opět město Bělá pod 
Bezdězem.
Letošní Hemžení se odehraje v  dřívějším 
termínu oproti předchozím ročníkům. Je to 
dáno tím, že Bělské balónové hemžení bude 
poprvé v historii spojeno s akcí Není Bělá 
jako Bělá. A též doufáme, že i počasí bude 
letos na začátku června příznivější.
Balóny se budou vznášet nad krajinou od 
čtvrtka 6. 6. do neděle 9. 6.
Očekáváme opět příjezd patnácti posádek 
z  celé České republiky. Organizátorem 
Hemžení je Balloon Club Bílá Hlína. 
Celkem je plánováno 5 letů, včetně tradiční 
noční ohnivé show, která proběhne ten-
tokráte na bělském náměstí v  sobotu 8. 6. 
Hudbu doprovodí piloti hrou na své „hu-
dební nástroje“, kterými jsou hořáky hor-
kovzdušných balónů. Pokud počasí dovolí 
a  bude téměř bezvětří, bude show prove-
dena i s nafouknutými balóny. 
V letošním roce budeme tedy využívat hřiště 
U Háječku jen pro vzlety balónů. Další do-
provodné kulturní akce se budou odehrávat 
ve městě ve spolupráci s Městskými kultur-
ními zařízeními Bělá pod Bezdězem. 
Jako organizátoři si velmi ceníme spolu-

práce s  městem Bělá pod Bezdězem. Bez 
tohoto zájmu a podpory by nebylo možné 
uskutečnit ani oněch 16 předešlých roč-
níků. Akce takového rozsahu by se nedala 
uskutečnit ani bez podpory sponzorů. Díky 
těmto všem je možné uspořádat jednu z nej-
větších balonářských akcí v České republice 
právě „u nás, v Bělé pod Bezdězem“. 

Program:
čtvrtek 6. 6. v 19 hod.: večerní let ze hřiště 
U Háječku
pátek 7. 6. v 6 hod.: ranní let z Mladé Bo-
leslavi
pátek 7. 6. v 19 hod.: večerní let ze hřiště 
U Háječku
sobota 8. 6. v  6 hod.: ranní let z  okolí 
Bezdězu
sobota 8. 6. v 19 hod.: večerní let ze hřiště 
U Háječku
sobota 8. 6. od 22 hod.: ohnivá show, Masa-
rykovo náměstí Bělá pod Bezdězem
neděle 9. 6. v  6 hod.: ranní let ze hřiště 
U Háječku
Časy a místa vzletů balónů mohou být vli-
vem povětrnostních podmínek posunuty 
a také žádáme o trpělivost při přejezdu ba-
lónových vozidel přes město, který se může 
protáhnout.
Nyní nezbývá než si přát pěkné počasí a všem 
dobrým lidem jen samá měkká přistání. 

za Balloon Club Bílá Hlína
Miroslav Nigrín

Informace ke spolkům 
a bývalým občanským 

sdružením
Jste členem spolku (občanského sdružení), 
členem jeho orgánu, nebo je ve vašem okolí 
fungující spolek?
Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo ve 
spolupráci s Výborem pro legislativu a finan-
cování Rady vlády pro nestátní neziskové or-
ganizace informaci pro spolky o povinnos-
tech, které pro ně vyplývají z  občanského 
zákoníku a ze zákona o veřejných rejstřících. 
Jedná se především o povinnosti související 
s ohlašováním evidenčních údajů o spolcích 
do spolkových rejstříků vedených krajskými 
soudy. Smyslem vedení rejstříku je ulehčit 
jednání a  činnost spolku a  zpřístupnit ve-
řejnosti i  členům důležité informace. Spo-
lek odpovídá za to, že jsou údaje a listiny ve 
spolkovém rejstříku aktuální a úplné. Vše lze 
snadno ověřit na internetu: https://or.justice.
cz/ias/ui/rejstrik. 
Ke změně nebo doplnění údajů ve spolko-
vém rejstříku je třeba podat návrh na zápis, 
který je třeba vyplnit elektronicky na inter-
netu. K  návrhu je třeba přiložit zákonem 
stanovené přílohy, např. stanovy, rozhod-
nutí o  volbě statutárního orgánu. Návrh,  
tj. vyplněný formulář s přílohami, se podává 
k příslušnému rejstříkovému, tj. krajskému 
soudu podle sídla spolku. Návrh není zpo-
platněn. Podrobnější informace naleznete 
na webových stránkách Ministerstva sprave-
dlnosti ČR a Portálu veřejné správy.

Ing. Jaroslav Verner, starosta města
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První místo v literární soutěži

Okresní kolo biologické 
olympiády - oprava

V březnu se několik žáků a třídních kolek-
tivů ze ZŠ v Bělé pod Bezdězem zúčastnilo 
literární a  výtvarné soutěže u  příležitosti 
Zeměfestu 2019 „JE TO V  KOŘENECH/
CO SE DĚJE POD ZEMÍ“, kterou pořádalo 
Ekocentrum Zahrada Domu dětí a mládeže 
Mladá Boleslav. 

A  naše základní škola může slavit! Příběh 
Magdaleny Krásné (8. B) s  názvem „Můj 
kamarád kořen“ se totiž odborné porotě lí-
bil natolik, že získal 1. místo ve své kategorii.
Mladé autorce moc gratulujeme a již nyní se 
těšíme na její další tvůrčí počiny.

Mgr. Libuše Coufalová

Zřejmě nějaký čarodějný šotek způsobil, 
že jsem omylem do minulého Zpravodaje 
poslala loňský text o biologické olympiádě. 
Všem zúčastněným se tímto omlouvám 
a dodávám letošní článek.
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře hostilo 
v dubnu již tradičně okresní kolo Biologické 
olympiády. Do soutěže pro nadšené příro-
dovědce postupovali medailisté ze školních 
kol po vypracování vstupních úkolů. Za naši 
školu jsme měli hned tři želízka v ohni – Mi-
riam Tresovou, Zuzanu Zumrovou a  Mar-
tina Nováka. Ti se museli hned den po při-
jímačkách přeorientovat na „poznávačku“ 
rostlin a  živočichů, laboratorní úkol a  test 
ze znalostí příjmu a výdeje energií. Dokonce 
k výpočtům potřebovali kalkulačku, což je 
na biologické olympiádě věc nevídaná. Jako 
obvykle první postupová místa do krajského 
kola obsadili studenti osmiletých gymná-
zií. Ale ani naši borci se neztratili. Nejlépe 
si vedl Martin Novák a v těsném závěsu za 
ním Zuzana Zumrová s Miriam Tresovou. 
Všem třem děkujeme za vzornou reprezen-
taci školy a gratulujeme k úspěšnému přijetí 
na střední školy.

Ing. Pavlína Cankařová

Zápis 2019

Plavání druhých a třetích tříd

Sportovní turnaje ve vybíjené

Počátkem dubna škola ožila událostí, 
která je prvním významným krokem 
v životě každého dítěte i celé rodiny.
V  letošním roce zápis do prvních tříd 
Základní školy v  Bělé pod Bezdězem 
proběhl ve středu 3. 4., ve čtvrtek 4. 4. 
a dodatečný zápis ve středu 24. 4. K zá-
pisu se dostavilo 56 dětí nejen z Bělé pod 
Bezdězem a spádových obcí, ale i z dal-
ších okolních obcí, což svědčí o  prově-
řené kvalitě školy.
Některé děti přišly k  zápisu beze stra-
chu, jiné s  obavami, co je čeká a  zda 
zápis zvládnou. Po překonání počáteč-
ního strachu se ale do plnění úkolů za-
pojily všechny děti, některé za přihlížení 
rodičů.
Rodiče se svými dětmi byli opět zváni 
na konkrétní hodinu, což zamezilo dlou-
hému čekání. Paní učitelky si budoucí 
školáky odvedly do třídy k zápisu, rodiče 
byli mezitím seznámeni s  legislativou, 

s provozem školy, s průběhem správního 
řízení a s dalšími informacemi.
Odkladů školní docházky je v  letošním 
roce téměř dvakrát více než v  roce loň-
ském, což znamená, že pravděpodobně 
otevřeme v září dvě první třídy.

Zápis do školy je u konce a my můžeme 
doufat a snažit se, aby se děti do školy tě-
šily co nejdéle.

Mgr. Iva Radochová

Již druhý rok je plavání povinnou sou-
částí tělesné výchovy. Díky koordináto-
rům plavání se všechny třídy v  bazénu 
vystřídaly během jednoho dne, což nám 
ulehčilo organizaci dopravy.
V  prostorách mladoboleslavského ba-
zénu se žákům druhých a  třetích tříd 
věnovali jako vždy zkušení a  přátelští 
plavčíci, a  to v  deseti dvouhodinových 
lekcích. To je samozřejmě znát i  na po-
krocích, kterých žáci dosáhli. Starší žáci 
se zdokonalili v  plaveckých stylech či si 
zvýšili výkonnost, mladší žáci se zatím 
s různými plaveckými styly seznamovali 
a  někteří se nejdříve učili pomocí her 
překonat obavu z  vody. Plavecký výcvik 
všem žákům přinesl mnoho nových do-
vedností a  hezkých zážitků a  přes dvoj-
násobnou délku kurzu by většina klidně 
pokračovala dále. 

Mgr. Iva Radochová

Během měsíce dubna proběhly dva turnaje 
ve vybíjené, kterých se zúčastnili žáci naší 
školy. První turnaj určený pro žáky 4. a 5. 
ročníku proběhl 11. 4. na 7. ZŠ v  Mladé 
Boleslavi. Tato soutěž byla pořádána AŠSK 
jako okresní finále, jehož vítěz dále postu-
poval do krajského kola. Celkem se turnaje 
zúčastnilo osm družstev z Mladoboleslav-
ska. Všechny zápasy byly plné napětí. Přes 
veškerou snahu náš výkon stačil na nepo-
pulární 4. místo. 
Dne 17. 4. jsme se s vybranými žákyněmi 
devátých ročníků zúčastnili Velikonočního 
turnaje v Kravařích. Všechny týmy na tur-
naji podávaly vynikající výkony a  každý 

zápas byl napjatý do poslední chvíle. I přes 
nabitou konkurenci naše družstvo vybojo-
valo krásné 3. místo. 

Všem sportovcům děkujeme za předve-
dené výkony a vzornou reprezentaci školy. 
Budeme se těšit na další sportovní soutěže. 

Mgr. Marcela Dvořáková
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tŘiCet Let OD sametU
Červen roku 89 byl teplý, nikterak horký. Nejnižší teplota v červnu 1., 9. a 15. byla 8 °C, nejvyšší teplota 25., a to 28 °C. Dešťové 
srážky 45,6 mm. – V Kosovu byl vyhlášen výjimečný stav. – Sjezd lidových poslanců v Sovětském svazu. – 5. června došlo 
k velkému železničnímu neštěstí na Urale na trati Čeljabinsk – Ufa. Více jak 500 mrtvých. – Brutální zásah ozbrojených 
sil proti studentům v Pekingu. – M. Gorbačov se setkal s H. Kholem. – Další kroky pro odzbrojení mezi USA a SSSR. – 
Praha v  červnu patřila pionýrům.

Ačkoliv se i v Rudém právu objevují 
zprávy o postupném uvolňování pomě-
rů, změnách v Sovětském svazu, a tím 
i v celém východním bloku (přestavba, 
diskuse, sem tam snaha o nové pohledy 
na vedení podniků, ojediněle i soukromé 
podnikání), přesto se řada původních 
článků z „ruďasu“, jak se RP říkalo u nás 
doma, snaží skoro až v panice zachra-
ňovat nezachranitelné - věc socialismu. 
Stále je nutné si uvědomit, že Západ je 
náš nepřítel. Někdy to byly články bu-
dící dnes úsměv. Skoro až parodické.   
Například článek SMRTÍCÍ PAPRSKY, 
který přináší šokující odhalení, že sovět-
ské obchodní zastoupení v Londýně 
bylo prošpikováno desítkami odpo-
slechů ovládaných a napájených vyso-
kofrekvenčním radiovým zařízením, 
které nejen že škodilo zemi Sovětů 
samotnými odposlechy, ale také zabíjelo. 
Hlavně děti a ženy škodlivými paprsky. 
Hlavní událostí krom masakru v Číně se 
stala petice NĚKOLIK VĚT.

červen

„První měsíce roku 1989 znovu a jasně ukázaly, že i když se současné československé 
vedení velmi často zaklíná slovy přestavba a demokratizace, ve skutečnosti se dost zoufale 
vzpírá všemu, co demokracii vytváří, nebo ji alespoň vzdáleně připomíná. Petice a inici-
ativy občanů, které samo nezorganizovalo, odmítá jako nátlakové akce, pokojná lidová 
shromáždění rozhání, do přípravy nových zákonů nedovoluje veřejnosti mluvit.
Tytéž měsíce však zároveň ukázaly, že občanská veřejnost se už vymaňuje z letargie a že 
stále víc lidí má odvahu veřejně projevit svou touhu po společenských změnách. Pohyb 
ve společnosti se tak začíná stále povážlivěji srážet s nehybností moci, roste společenské 
napětí a začíná hrozit nebezpečí otevřené krize. Takovou krizi si nikdo z nás nepřeje. Pro-
to vyzýváme vedení naší země, aby pochopilo, že nadešel čas ke skutečným a důkladným 
systémovým změnám a že tyto změny jsou svobodná a demokratická diskuse. Prvním 
krokem k jakýmkoli smysluplným změnám, novou ústavou počínaje a ekonomickou re-
formou konče, musí tedy být změna společenského klimatu v naší zemi, do které se musí 
vrátit duch svobody, důvěry, tolerance a plurality. Podle našeho názoru je k tomu třeba:

1)  Aby byli okamžitě propuštěni všichni političtí vězňové.
2)  Aby přestala být omezována svoboda shromažďovací.
3)  Aby přestaly být kriminalizovány a pronásledovány různé nezávislé iniciativy a za-
čaly být konečně chápány i vládou jako to, čím v očích veřejnosti už dávno jsou, totiž 
jako přirozená součást veřejného života a legitimní výraz jeho různotvárnosti...“

CeLé ZNĚNÍ PeTICe nĚKOLIK vĚT, kterou do října 1989 podepsalo 40 tisíc lidí, nalez-
nete například na webu Wikipedie. Tady uvádíme jen úryvek, vzhledem k omezenému 
prostoru:

Petice Několik vět byl dokument vypra-
covaný hnutím Charta 77 na jaře roku 
1989 a zveřejněný 29. června. Název 
vymyslel Jiří Křižan (scénárista - např. 
Je třeba zabít Sekala).

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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VÝSTAVNí SáL MKZ
KLUB A KLUBíK V LéTě 

ODPOČíVá? ALe KDeŽe!

KOMORNí SáL MKZ
KvaK a ŽbluňK
Sobota 22. 6.
V Komorním sále MKZ od 15 hod.
Divadlo E-milion vám přináší klasic-
kou pohádku o  tom, že dobré skutky 
se člověku vracejí, láska hory přenáší 
a  zlo s  chamtivostí bude potrestáno.  
Vstupné: 30 Kč.

RÁDIa a lIDÉ
1. 6. - 22. 8. 2019
Ve Výstavním sále MKZ, Masarykovo nám.
Výstavu s  tématem radiotechnika pro 
vás připravil publicista Ing. Vladimír Fi-
ala ve spolupráci s MKZ Bělá pod Bezdě-
zem.

Výstavní sál můžete navštívit
pondělí - čtvrtek vždy od 9 do 11.30 a od 
12 do 16 hod.
V  červenci a  srpnu je výstava otevřena 
také během pátečních promenádních 
koncertů.

Simona Grosová
MKZ Bělá p. B.

V období letní průvodcovské sezony, přes-
něji od června do září, se provoz ZÁMEC-
KÉHO KLUBU a Klubíku pozastavuje. Nic 
si z toho nedělejte, venku je krásně, a tak si 
užívejte sluníčka a čerstvého vzduchu. 
My se ale přes léto nudit nehodláme. Máme 
v plánu připravit nový prostor pro činnost 
našeho tvořivého kroužku a  rada města 
nám k  tomuto účelu propůjčila jeden 
z prázdných bytů v přízemí zámku. Zde již 
nyní probíhají úpravy, abychom se tam po 
prázdninách mohli s  Klubem nastěhovat. 
Důvodem tohoto „škatulobatulování“ je 
především to, že Informační centrum s ex-
pozicemi je určeno a  zařízeno především 
pro turisty a dále jako expozice jídelny dět-
ské manufaktury, která v  bělském zámku 
fungovala v  18. století. Není tedy vhodné 
tento prostor zaplňovat materiálem, po-
můckami či výrobky (i  když samozřejmě 
přepěknými) našeho kroužku. 
A tak nám prosím držte palce, ať se záměr 
podaří a  ať se po prázdninách sejdeme 
v novém, útulném, tvůrčím ZÁMECKÉM 
KLUBU. 

Za všechny pomocníky a podporovatele děkuje 
Marcela.

V  naší zámecké dílně bývalé manufak-
tury pro vás opět chystáme příjemné, 
tvořivé odpoledne. Tentokrát k nám při-
jede šikovná lektorka, paní Jana Císařová 
a společně si vyrobíme zvířátka ze sena.  
Kdo máte chuť a  čas, přijďte v  sobotu 
8. 6. ve 13 hod. do Infocentra na zámku. 
Těšíme se na vás.
Vstupné: 50 Kč.

Sobota 8. 6. 
Na nádvoří zámku v  Bělé pod Bezdě-
zem od 16 hod.
Rozpustilá pohádka o  kralování a  ča-
rování, o  tom, že země nemusí unést 
všechno a sliby se mají dodržovat. 
Hraje DS Tyl Čelákovice. 
Vstup zdarma.

Již nyní vás zveme na velká letní diva-
delní představení, která připravujeme 
v  červenci a  srpnu na zámeckém ná-
dvoří. Jako první se ještě jednou vracejí 
Tři mušketýři v  podání Divadýlka na 
dlani, a to 13. 7. od 21 hod. Měsíc na to 
se můžete těšit - 17. 8. - na Prodanou ne-
věstu, zpracovanou jako komickou zpě-
vohru na slova Karla Sabiny, v  podání 
Spolku divadelních ochotníků Alois Ji-
rásek, Úpice. I toto představení začíná ve 
21 hod.

Ceny vstupenek a  podrobnosti k  rezer-
vacím se dozvíte v  podrobnějším pro-
gramu, který vyjde v letním dvojčísle na-
šeho Zpravodaje.

INFORMAČNí CeNTRUM S exPOZICeMI 
NA ZáMKU 

Rukodělná dílnička na zámku – Zvířátka ze sena

O PRINCeZNě MAJOLeNCe LeTNí SCéNA NA NáDVOŘí 
ZáMKU

Z KULtUrNÍHO DěNÍ

Studio Bodees Style Evy Vernerové 
a Soni Zimmermannové 
připravuje výstavu šperků 
ze skleněných korálků a minerálů. 

Vernisáž se uskuteční 
11. 7. 2019 v 17 hod. v České bráně.

 &
hosté

6. 7. 2019 od 17hod
9. Bigbítovaní u Koníc ̌ka

Zveme všechny příznivce starého bigbítu !!!  

Červen roku 89 byl teplý, nikterak horký. Nejnižší teplota v červnu 1., 9. a 15. byla 8 °C, nejvyšší teplota 25., a to 28 °C. Dešťové 
srážky 45,6 mm. – V Kosovu byl vyhlášen výjimečný stav. – Sjezd lidových poslanců v Sovětském svazu. – 5. června došlo 
k velkému železničnímu neštěstí na Urale na trati Čeljabinsk – Ufa. Více jak 500 mrtvých. – Brutální zásah ozbrojených 
sil proti studentům v Pekingu. – M. Gorbačov se setkal s H. Kholem. – Další kroky pro odzbrojení mezi USA a SSSR. – 
Praha v  červnu patřila pionýrům.

Ačkoliv se i v Rudém právu objevují 
zprávy o postupném uvolňování pomě-
rů, změnách v Sovětském svazu, a tím 
i v celém východním bloku (přestavba, 
diskuse, sem tam snaha o nové pohledy 
na vedení podniků, ojediněle i soukromé 
podnikání), přesto se řada původních 
článků z „ruďasu“, jak se RP říkalo u nás 
doma, snaží skoro až v panice zachra-
ňovat nezachranitelné - věc socialismu. 
Stále je nutné si uvědomit, že Západ je 
náš nepřítel. Někdy to byly články bu-
dící dnes úsměv. Skoro až parodické.   
Například článek SMRTÍCÍ PAPRSKY, 
který přináší šokující odhalení, že sovět-
ské obchodní zastoupení v Londýně 
bylo prošpikováno desítkami odpo-
slechů ovládaných a napájených vyso-
kofrekvenčním radiovým zařízením, 
které nejen že škodilo zemi Sovětů 
samotnými odposlechy, ale také zabíjelo. 
Hlavně děti a ženy škodlivými paprsky. 
Hlavní událostí krom masakru v Číně se 
stala petice NĚKOLIK VĚT.

červen

„První měsíce roku 1989 znovu a jasně ukázaly, že i když se současné československé 
vedení velmi často zaklíná slovy přestavba a demokratizace, ve skutečnosti se dost zoufale 
vzpírá všemu, co demokracii vytváří, nebo ji alespoň vzdáleně připomíná. Petice a inici-
ativy občanů, které samo nezorganizovalo, odmítá jako nátlakové akce, pokojná lidová 
shromáždění rozhání, do přípravy nových zákonů nedovoluje veřejnosti mluvit.
Tytéž měsíce však zároveň ukázaly, že občanská veřejnost se už vymaňuje z letargie a že 
stále víc lidí má odvahu veřejně projevit svou touhu po společenských změnách. Pohyb 
ve společnosti se tak začíná stále povážlivěji srážet s nehybností moci, roste společenské 
napětí a začíná hrozit nebezpečí otevřené krize. Takovou krizi si nikdo z nás nepřeje. Pro-
to vyzýváme vedení naší země, aby pochopilo, že nadešel čas ke skutečným a důkladným 
systémovým změnám a že tyto změny jsou svobodná a demokratická diskuse. Prvním 
krokem k jakýmkoli smysluplným změnám, novou ústavou počínaje a ekonomickou re-
formou konče, musí tedy být změna společenského klimatu v naší zemi, do které se musí 
vrátit duch svobody, důvěry, tolerance a plurality. Podle našeho názoru je k tomu třeba:

1)  Aby byli okamžitě propuštěni všichni političtí vězňové.
2)  Aby přestala být omezována svoboda shromažďovací.
3)  Aby přestaly být kriminalizovány a pronásledovány různé nezávislé iniciativy a za-
čaly být konečně chápány i vládou jako to, čím v očích veřejnosti už dávno jsou, totiž 
jako přirozená součást veřejného života a legitimní výraz jeho různotvárnosti...“

CeLé ZNĚNÍ PeTICe nĚKOLIK vĚT, kterou do října 1989 podepsalo 40 tisíc lidí, nalez-
nete například na webu Wikipedie. Tady uvádíme jen úryvek, vzhledem k omezenému 
prostoru:

Petice Několik vět byl dokument vypra-
covaný hnutím Charta 77 na jaře roku 
1989 a zveřejněný 29. června. Název 
vymyslel Jiří Křižan (scénárista - např. 
Je třeba zabít Sekala).

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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Těšíme se na vaši návštěvu, a to denně mimo 
pondělí, vždy od 9 do 16 hodin.

Svatořečení aneŽKy čeSKÉ – Ke 
třIcetI letům oD něŽnÉ Revo-
luce
14. 5. - 28. 10.
V listopadu 1989 se odehrála řada pře-
lomových dějinných událostí. Kanoni-
zace české přemyslovské princezny a ře-
holnice proběhla 12. 11. 1989 a stala se 
předzvěstí sametové revoluce. Přijďte si 
tyto významné chvíle připomenout na vý-
stavu v Muzeu Podbezdězí.

četnIcKÉ hIStoRKy z PoDbezDězí
15. 6. - 1. 9.
Vernisáž 15. 6. od 16 hod.
Výstavu s reálnými kriminálními příběhy 
z Bělé pod Bezdězem a okolí, které řešilo 
četnictvo v době první republiky, doplňují 
současné fotografie Pavlíny Bongové.
Výstavu zahájí četníci z dobové četnické 
stanice v Kuřimi v sobotu 15. 6. v 16 hod.

PřeDnÁšKa: PočÁtKy čeSKÉ  
DeteKtIvKy
26. 6. od 17 hod. 
Vstupné: 30 Kč
Přednáška Mgr. Moniky Kolářové Kipe-
ťové o počátcích české detektivní tvorby 
a o jejích autorech, např. Eduardu Fikerovi 
a Emilu Vachkovi, kteří položili základy 
české detektivní školy, na niž dodnes na-
vazuje celá řada pozdějších autorů.

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

 „všechno, co mÁm RÁDa“
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 
běžného života, bylinky a v neposlední 
řadě fotografie, které pořídil manžel Karel.

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 KaPlI Sv. joSefa
Pátek 14. 6. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv. 
Josefa v Bělé pod Bezdězem bude sloužena 
v pátek 14. 6. od 18 hod.

mše SvatÁ v KoStele Sv. vÁclava
Pátek 28. 6. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře v Bělé bude 
sloužena v pátek 28. 6. 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

Z KULtUrNÍHO DěNÍ
MUZeUM PODBeZDěZí V ČeRVNU

spOLečeNsKÁ rUbriKa

V minulém čísle Zpravodaje došlo k záměně fotografií 
ve společenské rubrice, proto zveřejňujeme vzpomín-
ky ještě jednou a rodinám se velmi omlouváme. 

 Dne 11. 5. to bylo již 15 let od úmrtí pana 
Václava Ruty, bývalého házenkáře, čle-
na Ochotnické jednoty, dechové hudby 
Sokolské i kapely Václava Machače, mis-
tra truhláře z České ulice.

Stále vzpomínají syn Václav, dcery Helena a Zdeňka 
s rodinami.

 Dobrý člověk neumírá v srdci těch, kteří 
ho milovali.
Dne 11. 5. uplynulo 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.

Dne 15. 5. tomu bylo dvanáct let, 
co nás navždy opustil pan Jaroslav Fiedler.         

                Děkujeme za tichou vzpomínku. 
Manželka a děti s rodinami

Dne 12. 6. uplyne rok, co nás náhle opustila paní 
Miloslava Měšťanová. 

S láskou vzpomínají manžel, děti a vnoučata. 

Dne 13. 6. uplynou již dva roky od tragické smrti 
Aleny Bučkové a jejího syna Lukáše Bučka. Kdo jste 
je znali, vzpomeňte s námi.

Spolupracovnice Míla a turisté

Dne 14. 6. to budou již tři roky, co nás navždy opusti-
la naše maminka a babička, paní Taťjana Kreidlová.

Stále vzpomínají synové s rodinami.

Dne 15. 6. uplyne již 5 let, co nás navždy opustil pan 
Zdeněk Tyšer. 
Stále vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.

Dne 16. 6. by oslavil 90 let pan 
Milan Daňhel, lesák, myslivec a  rov-
nej chlap. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Dcera Radka Bártová a syn Milan
s rodinami

Dne 19. 6. uplyne již dvacet let, co jsme se 
naposledy rozloučili s  tatínkem a  přítelem 
Jindřichem Křížem.

Stále vzpomíná rodina.
Dne 25. 6. uplynou již dva roky, co nás 
opustil manžel, bratr, tatínek a dědeček, pan 
Alojz Plavecký. Žije dál v  našich srdcích. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Vzpomínají manželka a děti s rodinami, 
sestra s rodinou a ostatní příbuzní. 

Dne 22. 6. oslaví naše drahá babička, prababička  
a maminka, Jarmila Bittnerová krásných 92 let. Vše nej-
lepší a hodně moc zdraví přejí dcera Dana, vnučka Jana  
a vnuk Martin s rodinou.

VZPOMíNKY

GRATULACe
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TAJeMSTVí

Šermíři před závěrem sezony

Celostátní setkání slávistů v Bělé pod Bezdězem

Skvělou formu prokazují bělští šermíři 
i před samotným závěrem domácí sezony, 
kterým je série turnajů MČR 2019 na pře-
lomu května a června. V nejmladší kate-
gorii si Filip Korselt svými vyrovnanými 
výkony dlouhodobě drží druhé místo 
v průběžném hodnocení Českého poháru 
2018/2019 minižáků. Mezi mladšími žáky 
patří Jakubovi Hradskému 4. místo. Třetí 
ve stejné věkové kategorii mezi děvčaty je 
Adéla Šafránková. Parádní kategorií na-
šeho klubu je pak kategorie žáků, ve které 
patří Ondřeji Procházkovi vedoucí příčka, 

Martin Novák je hned za ním druhý 
a Vojtěch Veselý uzavírá top 10. František 
Coufal je stále nejlepším českým kadetem, 
a to i přes to, že v druhé polovině sezony 
domácí kadetské turnaje vypouští a  sou-
středí se na soutěž juniorů, ve které to 
zatím dotáhl na průběžné 7. místo. Mezi 
kadetkami je na velmi pěkném 6. místě 
v  průběžném hodnocení Dominika No-
váčková. Po posledním turnaji patří Anně 
Coufalové 4. příčka mezi juniorkami  
a 6. je v kategorii seniorek.
Nejen díky těmto vynikajícím výsledkům 
bylo od 1. 1. 2019 zřízeno Českým šer-
mířským svazem při bělském šermířském 
klubu Sportovní středisko mládeže.
Více na: www.serm-bela.cz

MC

Den 22. 6. 2019 by si měli 
všichni příznivci fotbalu 
a  červenobílých barev ob-
zvláště napsat do kalen-
dáře červeným písmem. Již  
19. ročník celostátního se-

tkání odboru přátel SK Slavia Praha se 
totiž bude konat na fotbalovém stadionu 
v  Bělé pod Bezdězem! Právě Bělá pod 
Bezdězem, jmenovitě pánové Dlouhý 
a  Procházka, jsou zakladateli této milé 
tradice a  vůbec první setkání se ode-
hrálo na tehdy ještě asfaltovém hřišti na 
místě dnešní Městské sportovní haly. Po-
stupem času se z  této události stala zá-
ležitost tak kultovní, že se jí každý rok 
účastní na 600 fanoušků červenobílých 
barev z  celé České republiky. Hlavním 
pilířem setkání je turnaj odboček v malé 
kopané. Celý den bude ovšem nejen ve 
znamení fotbalu. Těšit se můžete také 
na bohatý kulturní program. V průběhu 
dne se vám představí taneční uskupení 
„Rozpustilé bábinky“ z  Hronova. Zajiš-
těn je také program pro děti v  průběhu 
celého dne. Na své si přijdou i příznivci 
sázek, neboť partnerem akce je společ-
nost Fortuna, která se bude aktivně na 
zajištění pestré škály aktivit podílet. Tur-
naj v malé kopané vypukne v 9 hod. Oče-

kávaný čas finálových zápasů je kolem 
17. hod. Účast doposud potvrdily celky 
z celé země. Těšit se můžete namátkou na 
tým Strakonic, Hodonína, Rožďalovic, 
Prahy, Dětenic, Podřipska a  pochopi-
telně i domácí Bělé pod Bezdězem. Večer 
se všichni přesunou do sokolovny, kde se 
uskuteční slávistická zábava. K  pohodě 
přispěje svou produkcí božská kapela 
The Heretic´s Group. V průběhu zábavy 
proběhne také charitativní tombola, jejíž 
výtěžek bude předán sdružení Centrum 
83 v Mladé Boleslavi, které se věnuje po-
stiženým osobám. Věříme také, že stejně 
jako tomu bylo v loňských ročnících, i le-
tos si cestu na setkání najdou osobnosti 
z klubu SK Slavia Praha. Myšlenkou celé 
události je zejména propojení příznivců 
červenobílých barev a  nutno pozname-
nat, že za dlouhou dobu existence od-
boru přátel se již podařilo navázat nespo-
čet přátelství. Věříme, že právě v  tomto 
duchu se odehraje také letošní setkání. 
Po celý den bude zajištěno bohaté občer-
stvení. Těšit se můžete na domácí klo-
básky, guláš, čepované pivo, limonádu 
a nebude chybět ani něco ostřejšího.
Všechny srdečně zveme.

Slávisté z Bělé

Ze spOrtU a spOLKOvÉ čiNNOsti

Sobota 8. 6. není bělá jako bělá 
Zveme všechny naše členy a příznivce na 
setkání s  Běláky, kteří přijedou z  blízka 
i  z  dáli, na tradiční setkání Není Bělá 
jako Bělá. Více informací: město Bělá pod 
Bezdězem.

Pátek 21. 6. Schůze na základně od  
17 hod. poslední před letní sezonou
Poslední informace k  vícedenním zá-
jezdům - odjezdy, objednávka jídel, pojiš-
tění atd.
Zájezd „Jizerky známé i neznámé“. Infor-
mace z turistiky.

Sobota 29. 6. jizerky známé i neznámé - 
autobusový zájezd
Program: Kateřinky - Martinská skála - 
Dračí vrch - skalní hrad Jezdec - Fojtské tisy.
Trasy od 6 do 12 km. Možnost individu-
ální turistiky.
Občerstvení: U Dobráka (cena: 150 – 170 Kč).
Odjezdy: MB, Bondy: 7.00, Bělá, hala 
7.20. Doksy přijedou rychlíkem.

Přejeme všem našim členům i příznivcům 
pohodové léto plné zážitků na cestách 
blízkých i  vzdálených. Těšíme se na se-
tkání.

Horský vůdce

„Ty naše písničky české“
Pásmo písniček se zajímavým povídáním 

o Karlu Hašlerovi
Ve středu 5. června 2019 v 18. 00 hod.
Vestibul MÚ v Bělé pod Bezdězem

Vstupné dobrovolné
CARILLON ženský pěvecký sbor z Bělé pod Bezdězem

Chcete tančit? Tak, jak 
to bylo zvykem kdysi 

i u nás v Bělé!
A kdo za to může? Dáša Formánková!
Sešli jsme se my starší věkem, ale stále 
mladí duchem, dne 5. 5. 2019 v  15 hod. 
v sokolovně a dvě hodiny protančili za do-
provodu hudby 60. – 80. let, kterou nám 
zprostředkoval pan Pavel Bureš.
A potom, že se u nás ve městě nic neděje! 
Chce to jenom oprášit staré zvyky a  ne-
sedět doma. Tanec je přece pro všechny 
věkové kategorie, tak nezůstávejte doma 
a  přijďte mezi nás každou první ne-
děli v  měsíci od 15 hodin do sokolovny.  
Těšíme se na setkání.

Adriena Škodová
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PRODEJ  •  PŘESTAVBY  •  SERVIS  

777 645 205
elektrokola-pek.cz 

OKNA 25

kvalita bez kompromisu 

 
22.6.2019 
14:00 – 18:00 

Infocentrum na Zámku Bělá pod Bezdězem 

Milé ženy, přijďte si odpočinout 
na Bělá Market „Léto“.  

o Prodej šperků a workshop výroby náramků 
 s Bodees Style. 
o Vystavené obrazy od Světlany Žalmánkové. 
o Rozproudění energie v těle s Vendulou 

Melichárkovou. 
o Workshop výroby věnečku nebo kytice  
 z lučního kvítí. 
o Prodej módních doplňků pro děti. 

Co na Vás čeká: 
o Vlasový styling pod vedením kadeřnice Lucie Kaftanové, 

která Vám poradí s Vaší barvou, střihem a úpravou vlasů. 
o Můžete se těšit na trendy líčení od Mary Kay. 
o Prodej přírodní domácí kosmetiky a workshop s Česká 

Hospodyně z Kněžmostu. 
o Prodej koření nejen na letní grilování od Byliny, 

koření a čaje 28 z Mladé Boleslavi. 

Vstupné 30 Kč 

iNZerCe

Vydává město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, Bělá pod Bezdězem, 294 21; IČ: 237434 Registr: MK ČR E 10915, redakční rada: Ing. Jaroslav Verner,  
Jan Sýkora, 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 43, tisk: MS Polygrafie s.r.o. Zpravodaj na internetu: www.mubela.cz, www.mkzbela.cz


